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دو متهم كه پسر 15 ساله افغان را براي سرقت اموالش به قتل رسانده بودند قصاص شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه 20 شهريور سال 88 بود كه مأموران پليس از كشف جسد 
سوخته شده پسر نوجواني در اتاقك نگهباني كارخانه آلومينيومي حوالي ورامين با خبر 

و راهي محل شدند. 
بررسي ها نش��ان داد مقتول كه پسر 15 ساله افغان به نام بشير اس��ت، نگهبان كارخانه 
آلومينيوم بوده است كه ابتدا بر اثر فشار بر عناصر حياتي گردن به قتل مي رسد و در ادامه 

قاتل يا قاتالن براي فريب مأموران اتاقك نگهباني او را به آتش مي كشند. 
همزمان با انتقال جسد نگهبان كارخانه به پزشكي قانوني مأموران تحقيقات گسترده اي 
را براي شناس��ايي عامل يا عامالن قتل آغاز كردند تا اينكه به دو نفر از كارگران كارخانه 
به نام هاي احسان 21 ساله و بصير 31 ساله مشكوك شدند. مأموران پس از دستگيري دو 
كارگر ايراني و افغاني در تن پيمايي بدني از آنها با آثار س��وختگي روي دست دو مظنون 
روبه رو ش��دند كه حكايت از اين داش��ت دو كارگر هر دو در آتش سوزي اتاقك نگهباني 

كارخانه آلومينيوم دست داشته اند. 
بنابراين دو متهم مورد بازجويي فني ق��رار گرفتند. در حالي كه دو متهم خود را بي گناه 
معرفي مي كردند مأموران از محل زندگي آنها تلفن همراه و ساعت مچي مقتول را كشف 
كردند. بدين ترتيب وقتي دو متهم با مدارك و داليل روبه رو ش��دند ناچار به قتل پس��ر 

15 ساله با انگيزه سرقت اعتراف كردند. 
بصير در بازجويي ها گفت: من و احسان با مقتول دوست بوديم. ما دو نفر احتمال داديم 
او پول زيادي در اتاقك نگهباني اش نگهداري مي كند به همين خاطر وسوس��ه شديم و 
نقشه قتل او را طراحي كرديم. شب حادثه به بهانه اي به اتاقك نگهباني اش رفتيم و او را 
تهديد كرديم پول هايش را به ما بدهد، اما مقتول گفت كه پولي ندارد. پس از اين او را با 
شال گردني خفه كرديم. ما تمام اتاقك نگهباني را جست وجو كرديم و پولي پيدا نكرديم 
و تنها تلفن همراه و ساعت مچي او را سرقت كرديم. وي در ادامه گفت: پس از قتل براي 
اينكه مأموران را فريب بدهيم اتاقك او را آتش زديم تا پس از اطفاي حريق مأموران فكر 
كنند او بر اثر آتش سوزي فوت كرده است اما خيلي زود دست ما رو شد و خون مقتول، 

ما را گرفتار كرد. 
احسان هم در بازجويي ها با تأييد حرف هاي همدست خود به قتل پسر 15 ساله اعتراف 

كرد. 
دو متهم پس از تحقيقات تكميلي در ش��عبه 74 دادگاه كيفري اس��تان تهران پاي ميز 
محاكمه حاضر ش��دند و هيئت قضايي هم پس از درخواس��ت اولياي دم، دو متهم را به 
قصاص و رد مال و 10 سال حبس محكوم كرد. بدين ترتيب حكم قصاص دو متهم پس 
از تأييد در شعبه ششم ديوان عالي كشور به مرحله اجرا رسيد، اما اولياي دم، اعالم كردند 
توان پرداخت تفاضل ديه ندارند كه پس از بررس��ي مدتي قب��ل تفاضل ديه دو متهم از 
سوي بيت المال به خانواده هاي آنها پرداخت شد و در نهايت دو متهم مدتي قبل در زندان 

رجايي شهر قصاص شدند. 

مشاجره نگهبان محله با پیک موتوری در خیابان الله زار مرگ پیک موتوری را به 
همراه داشت. 

به گزارش خبرنگار ما، س��اعت 15:36  روز دوش��نبه 26 ش��هريور ماه امس��ال كاركنان 
بيمارستان بهار لو مرگ مشكوك مرد ميانس��الي را به مأموران پليس خبر دادند. بدين 
ترتيب تيمي از مأموران كالنتري 109 بهارستان راهي محل شدند. مأموران در بيمارستان 
با جسد مرد 52 ساله اي روبه رو شدند كه بررسي ها حكايت از اين داشت مرد فوت شده كه 
پيك موتوري است ساعتي قبل از فوت با نگهبان يكي از كوچه هاي محدوده خيابان الله زار 
درگيري داشته است كه ساعتي بعد حالش بد مي شود و پس از انتقال به بيمارستان به 
طرز مشكوكي فوت مي كند. با اعالم خبر مرگ مشكوك مرد ميانسال، مأموران پليس به 
دستور قاضي مدير روستا، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران نگهبان محله 

را بازداشت كردند. 
مرد ج��وان در بازجويي ها با انكار درگيري فيزيكي با مرد فوت ش��ده گفت: من نگهبان 
كوچه اي در خيابان الله زار هس��تم و بر تردد موتورس��يكلت ها نظارت دارم. روز حادثه 
كسبه محل در حال عزاداري بودند كه مرد ميانسال براي بردن باري با موتور سيكلتش 
قصد ورود به داخل كوچه داشت كه مانع او شدم. او عصباني شد و با من مشاجره و حتي 
فحاشي هم كرد كه موضوع را به مغازه داري كه قرار بود از آنجا بار ببرد اطالع دادم و مغازه 
دار هم حق را به من داد. پس از اين به اصرار كس��به من از او عذر خواهي هم كردم كه او 
دوباره فحاش��ي كرد و بعد هم از آنجا رفت. ساعتي بعد همسرم را به مطب پزشكي بردم 
كه به من خبر دادند پيك موتوري فوت كرده است و وقتي به محل كارم آمدم مأموران 

پليس مرا بازداشت كردند. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني براي مش��خص شدن علت اصلي مرگ متهم 
به دستور قاضي مدير روستا براي تحقيقات بيش��تر در اختيار كارآگاهان پليس آگاهي 

قرار گرفت. 

از قت�ل همس�رش جس�د  م�ردي ك�ه در شهرس�تان كالردش�ت پ�س 
ش�د.  بازداش�ت  ب�ود  انداخت�ه  خان�ه  حی�اط  ب�ه  ب�ام  پش�ت  از  را  او 
عصر روز دوشنبه، 19 شهريورماه به مأموران پليس كالردشت خبر رسيد زن جواني به 
علت سقوط از ارتفاع جانش را از دست داده است. با حضور پليس در محل مشخص شد 
كه زن جوان به علت نامشخصي از پشت بام خانه سقوط كرده و فوت شده است. با انتقال 
جسد به پزشكي قانوني اما مشخص شد كه زن جوان ابتدا با اصابت جسم سخت به سرش 
به قتل رسيده و براي صحنه سازي جسد از پشت بام به پايين انداخته شده است. بعد از 
به دست آمدن اين اطالعات شوهر وي به عنوان مظنون بازداشت شد. او گفت: از مدتي 
قبل با همسرم اختالف داشتم و روز حادثه به خاطر اختالف قبلي با او درگير شدم و او را 
به قتل رساندم. بعد از آن براي فريب پليس جسدش را به پشت بام منتقل كردم و آن را 
به پايين انداختم كه سرانجام گرفتار شدم. سرهنگ عزيزي، فرمانده انتظامي كالردشت 

گفت: تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد. 

  عامالن قتل پسر 15 ساله 
قصاص شدند 

 مرگ مشكوك پيك موتوري 
بررسي مي شود 

صحنه سازي براي فرار از قتل همسر

دخت�ر جوان�ي ك�ه م�رد خالف�كاري را ب�ه 
مبل�غ 3 میلی�ون توم�ان اجی�ر كرده ب�ود 
ت�ا خواه�ر كوچكت�رش را ب�ه قتل برس�اند 
ماج�را را ش�رح داد. م�رد اجی�ر ش�ده 
پ�س از بازداش�ت ب�ه قت�ل اعت�راف ك�رد. 
به گزارش خبرنگار ما، ساعت 14 روز دوشنبه 26 
ش��هريور ماه قاضي مدير روس��تا، بازپرس ويژه 
قتل دادسراي امور جنايي تهران با تماس تلفني 
مأم��وران پليس از قت��ل دختر جوان��ي در خانه 
مجردي اش حوالي منطقه خليج فارس در جنوب 
تهران با خبر و همراه تيمي از كارآگاهان اداره دهم 

پليس آگاهي راهي محل شد. 
تيم جنايي در محل حادثه با جسد دختر جواني 
روبه رو شد كه پالس��تيك پاره اي روي صورتش 
كشيده ش��ده بود و مش��خص بود بر اثر فشار بر 

عناصر حياتي گردن به قتل رسيده است. 
نخستين بررسي ها حكايت از اين داشت مقتول 
كه جزو رتبه هاي برتر كنكور بوده همراه خواهرش 
در اين خانه به ص��ورت مجردي زندگي مي كرده 
است. همچنين مشخص ش��د مقتول در زمينه 
شعر و ادبيات هم فعاليت داشته به طوريكه تقدير 

نامه هاي زيادي دريافت كرده است. 
مأموران ابتدا ب��رادر مقتول را ك��ه موضوع را به 

مأموران خبر داده بود مورد تحقيق قرار دادند. 
وي در بازجويي ه��ا گفت: دو خوه��رام در خانه 
پدري ام ب��ه صورت مجردي زندگ��ي مي كردند. 
دقايقي قبل خواهر بزرگ��م با من تماس گرفت و 
گفت خواهر كوچكم در خانه تنها است و هر چقدر 
زنگ خانه را مي زن��د او در را باز نمي كند و نگران 
شده است. پس از اين بالفاصله با خودروام به خانه 
پدري ام آمدم و از آنجايي ك��ه احتمال مي دادم 
اتفاقي افتاده است قفل فرمان را برداشتم و همراه 
خواهرم وارد خانه ش��ديم كه با صحنه هولناكي 
روبه رو شديم. خواهر كوچكم در حالي كه نايلوني 
روي سرش كشيده ش��ده بود روي زمين افتاده 
بود و نفس نمي كشيد كه به سرعت نايلون را پاره 
كردم تا هوا به او برسد و نجاتش بدهم، اما دير شده 
بود و او فوت كرده بود كه موض��وع را به مأموران 

پليس خبر دادم. 

خواهر مقتول ه��م در بازجويي ه��ا گفت: من و 
خواهرم با هم زندگ��ي مي كردي��م. او رتبه برتر 
كنكور بود و مدتي هم در ب��ازار مبل كار مي كرد 
اما بعداً بيكار ش��د. روز حادثه ما با هم مش��اجره 
لفظي داش��تيم كه به من فحاشي كرد. لحظاتي 
بعد از درگيري او مرا از خانه بيرون كرد و در خانه 
را هم قفل كرد. خيلي ناراح��ت بودم و به همين 
خاطر به خانه يكي از همسايه ها رفتم تا كمي با او 
حرف بزنم و آرام شوم. ساعتي بعد دوباره به خانه 
برگش��تم اما هر چقدر در زدم او در را باز نكرد كه 
نگران شدم و به برادرم خبر دادم. مأموران در ادامه 
با توجه به حرف هاي ضد و نقيض خواهر و برادر 
مقتول هر دوي آنها را به دستور قاضي مدير روستا 
بازداشت كردند و در اختيار كارآگاهان اداره دهم 
پليس آگاهي قرار دادند. بدين ترتيب كارآگاهان 
خواهر و برادر مقتول را م��ورد بازجويي فني قرار 
دادند تا اينكه يك روز بعد از حادثه دختر جوان به 

جنايت هولناكي اعتراف كرد. 
وي گفت: مدتي بود خواهرم مواد مصرف مي كرد 
به همين س��بب هميشه با هم مش��اجره لفظي 
داشتيم. من خيلي سعي كردم او را از مصرف مواد 
منصرف كنم، اما فايده اي نداش��ت و او هميشه 
عصباني مي شد و مرا كتك مي زد تا اينكه نقشه 
قتل او را طراحي كردم. وي ادامه داد: درگيري هاي 
ما روز به روز بيشتر مي شد تا اينكه مبلغ 3 ميليون 
تومان به يكي از خالفكاران محل به نام بهمن كه 
مواد فروش است، دادم و از او خواستم خواهرم را 
به قتل برساند. روز حادثه بهمن به خانه ما رفت 
و خواهرم را به قتل رس��اند و تلفني موضوع را به 

من خبر داد. 
پس از اعتراف متهم، مأموران بهمن را بازداشت 
كردن��د. وي در بازجويي ها به قت��ل دختر جوان 
اعتراف كرد و گفت: خواهر مقتول من  را به مبلغ 
3 ميليون تومان اجير كرد تا خواهرش را به قتل 
برس��انم. وي گفت: روز حادثه خواهر مقتول در 
خانه را روي من باز كرد و من در مقابل چشمان او 

خواهرش را به قتل رساندم. 
تحقيقات از متهمان تا روشن شدن زواياي پنهان 

حادثه و مشخص شدن ادعاهاي آنها ادامه دارد. 

ش�ناور ش�دن س�اعات كاري كارمن�دان در دو 
هفت�ه اول مهرم�اه، آماده باش مأم�وران پلیس 
راه�ور ته�ران و ممنوعیت ه�اي مقطع�ي براي 
شناور ش�دن ترافیک از جمله برنامه هاي پلیس 
راهور ته�ران ب�راي بازگش�ايي مدارس اس�ت. 
 سردار محمدرضا مهماندار، رئيس پليس راهنمايي و 
رانندگي تهران بزرگ در توضيح شناور شدن ساعت 
كاري كارمندان در دو هفت��ه آغازين مهرماه گفت: 
امسال در دو هفته ابتدايي مهرماه با مصوبه شوراي 
ترافيك استان تهران ساعات آغاز كار كارمندان شناور 
شده و بين ساعات 7 تا 8:30 شناور شده است. وي با 
تأكيد بر اينكه اين تغيير س��اعت تنها مربوط به دو 
هفته ابتدايي مهرماه است، ادامه داد: در مورد برخي 
از موارد استثنا نيز موارد به كارمندان اطالع داده شد 
و مشاغلي همچون كارمندان بانك ها و دستگاه هاي 

خدماتي برابر ضوابط موجود فعاليت خواهند كرد. 
درخواست پلیس از والدين دانش آموزان

رئيس پليس راهنماي��ي و رانندگي ته��ران بزرگ 
از والدين خواس��ت ب��راي جابه جايي فرزندانش��ان 
به مدارس حتماً از س��رويس هاي مج��از كه داراي 
برچسب اس��ت، اس��تفاده كنند و به هيچ عنوان از 
افراد ناش��ناس و خودروهاي غيرمجاز براي اين كار 
استفاده نكنند. سردار محمدرضا مهماندار ادامه داد: 
آمارهاي پليس در سال هاي اخير نشان مي دهد كه 
س��رويس هاي مجاز مدارس امن ترين وسيله براي 
حمل و نقل دانش آموزان و كم تصادف ترين وس��يله 
براي جابه جاي��ي و حمل و نق��ل دانش آموزان بوده 
است. رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ 
افزود: اما اگر امكان استفاده از سرويس مدرسه وجود 
نداشت، بهتر است والدين پياده يا با استفاده از حمل 

و نقل عمومي فرزندان خود را به مدرسه ببرند و اگر 
هم مجبور به استفاده از وسيله نقليه شخصي هستند 
آن را در محل مجاز پارك كرده و فرزندشان را تا دم 

در مدرسه همراهي كنند. 
آماده باش پلیس

وي با بي��ان اينكه همزمان با آغاز س��ال تحصيلي در 
اول مهرماه مأموران پليس در آماده باش خواهند بود، 
گفت: مأموران پليس راهور ب��ا حداكثر توان خود در 
معابر استقرار خواهند داشت و به آنان تأكيد شده كه 
به دانش آموزان و والدين آنها به ويژه در اطراف مدارس 
كمك كنند. به ط��وري كه يكي از وظاي��ف كلي در 
روزهاي آغازين مهرماه همراهي دانش آموزان از محل 

پياده شدن از سرويس ها در ورودي مدرسه است. 
پرهیز از تردد هاي غیرضروري

وي با اش��اره به ترافيك اول مهرماه نيز گفت: توزيع 
زمان سفر به ويژه در ساعات آغازين روز نقش مهمي 
در كاهش حجم سنگين ترافيك دارد از اين رو توصيه 
ما به شهروندان اين است كه از ابتداي مهرماه ضمن 
پرهيز از تردد غيرض��روري از وس��ايل حمل و نقل 
عمومي به ويژه مترو و اتوبوس اس��تفاده كنند و اگر 
مجبور به استفاده از خودرو هستند، زمان سفر خود 
را مديريت كنند تا دچار ترافيك هاي سنگين نشويم. 
رئيس پليس راهنمايي و رانندگ��ي تهران بزرگ به 
برخ��ي از ممنوعيت مقطعي به منظور روان س��ازي 
ترافيك در اين ايام نيز اش��اره كرد و گفت: به عنوان 
مثال از س��اعت 6 تا 9 صبح كاميونت ها و وانت هاي 
توزيع مواد غذايي و بار اجازه تردد در معابر ش��هر را 
ندارند؛ چراكه اين كاميون ها مقابل سوپرماركت ها و 
مغازه ها توقف كردند و هنگام تخليه بار سبب ايجاد 

ترافيك مي شوند. 

مردودی کنترل سوانح رانندگی در شهریور
جدیدترین تصادف آتشین اتوبوس 21 کشته داد

حسین فصیحی
۲1 نفر كش�ته و ۲۶ نفر مج�روح مي تواند آم�ار قربانیان 
يك�ي از عملیات ه�اي جنگ�ي باش�د ام�ا اي�ن آم�ار 
متعلق اس�ت به تصادف آتش�ین تانكر حامل س�وخت 
با اتوب�وس مس�افربري در ج�اده ب�ادرود ب�ه نطنز در 
اس�تان اصفهان كه ش�امگاه دوش�نبه هفته گذش�ته 
اتفاق افت�اد و خانواده ه�اي بس�یاري را داغ�دار كرد. 
مطابق رويه اي كه در كشور جريان دارد خانواده هاي داغدار، 
پيام هاي تسليت بس��ياري را از س��وي مقام هاي رسمي و 
غيررس��مي دريافت مي كنند. اعالم عزاي عمومي، تشكيل 
پرونده قضايي و دستور رسيدگي خارج از نوبت به پرونده از 
تشريفات قانوني اس��ت كه تاكنون براي كاهش آالم جامعه 
صورت گرفته، اما نه تنها مانع از وقوع حوادث مش��ابه نشده 
بلكه به فراواني كشته هاي جاده اي هم اضافه كرده است شاهد 
مثال اينكه بعيد است در كشور بتوان فردي را پيدا كرد كه 
عضوي از خانواده خود يا بستگانش در جريان اين سوانح به 
كام مرگ نرفته باشد. اگر هم نياز به آمار رسمي باشد سازمان 
پزشكي قانوني كش��ور اعالم كرده است شهريور سال 95 در 
جاده هاي كشور 1254 نفر قرباني سوانح رانندگي شدند. اين 

آمار در شهريور سال 96 به 1756 نفر رسيد. 
 حادثه مش��ابه آن چه هفته گذش��ته رخ داد، بيستم تيرماه 
امسال  هم در شهرستان س��نندج اتفاق افتاد كه درجريان 
آن تصادف تانكر حامل سوخت با اتوبوس مسافربري مقابل 

پايانه مسافربري اين ش��هر 11 كشته برجاي گذاشت. علت 
وقوع حادثه پارگي ش��يلنگ ترمز تانكر اعالم ش��د. د  ر اين 
حاد  ثه رانند  ه و كمك رانند  ه اتوبوس زند  ه ماند  ند، اما رانند  ه 
تانكر جانش را از دست داد. اين حادثه دو سال تعليق از كار 
براي راننده اتوبوس، سه ماه تعليق از كار شركت مسافربري 
و يكسال تعليق از كار براي شركت حمل و نقل بين المللي به 

عنوان مالك كاميون حامل سوخت را به همراه داشت. 
برخورد با متخلفان و مجازات آنها رويه اي قانوني اس��ت كه 
بعد از وقوع هر حادثه بايد دنبال ش��ود، اما اين روند بايد در 
قانون پذيري شركت هاي حمل و نقل، رفع مناطق حادثه خيز 
و احترام رانندگان به قانون محس��وس باش��د كه بايد يك 
مشاهده عيني س��اده مي توان به نفي آن پي برد بنابراين تا 
زماني كه رويه بر عدم قانون پذيري استوار باشد بايد منتظر 

رسيدن اخبار ناگوار از جاده هاي كشور بود. 
جزئیات تصادف آتشین

تا اين جاي كار راننده تانكر، مقصر حادثه تصادف آزادراه نطنز 
به بادرود شناخته شده اس��ت و در بازداشت به سر مي برد. 
سردار حميدي، رئيس پليس راه علت حادثه را تغيير مسير 
ناگهاني تانكر حمل سوخت اعالم كرد. وي با اشاره به اينكه 
اتوبوس از تهران به سمت كرمان و تريلي از اراك به سمت يزد 
در حال تردد بوده كه دچار اين حادثه شدند، افزود: برخورد 
اين دو وسيله از پهلو و به صورت هم مسير بوده است كه بر 
اين اساس احتماالً تغيير جهت ناگهاني تريلي و قرارگيري در 

مسير اتوبوس علت حادثه بوده است. 
 طبق بررسي هاي انجام ش��ده تانكر حمل سوخت بايد دو 
راننده داش��ته باشد كه متأس��فانه كوتاهي صورت گرفته و 
از راننده كمكي برخوردار نبوده است. در اين حادثه مرگبار 
كه حدود ساعت 23:30  شامگاه دوشنبه اتفاق افتاد 19 نفر 
از مس��افران در دم جان باختند و 27 نفر ه��م كه مجروح و 
به بيمارس��تان هاي ش��هرهاي اطراف منتقل شدند. شدت 
سوختگي بسياري از مسافران به حدي بود كه قابل شناسايي 
نبودند. از ميان پنج مصدوم هم كه وضعيت وخيمي داشتند 
نيز دو نفر در بيمارس��تان سوانح س��وختگي جان خود را از 
دس��ت دادند. هر چند پليس و امدادگ��ران لحظاتي بعد از 
حادثه در محل حاضر شدند و شروع به امدادرساني كردند، 
اما مجتبي خالدي، سخنگوي اورژانس كشور اعالم كرده كه 
تانكر سوخت تا ساعت 8 صبح روز سه شنبه در حال سوختن 
بود. وي همچنين گفت: سازمان حمل و نقل تعداد مسافران 
را 36 نفر عنوان كرده است، ولي اين اتوبوس در بين راه نيز 
مسافر سوار كرده است بنابراين آمار نهايي سرنشينان كامل و 

اطمينان دقيقي به آمار مبدأ مسافران نيست. 
حادثه اي كه به خیر گذشت

شامگاه پنج شنبه هم يك دستگاه اتوبوس اسكانيا در محور 
همدان به تهران طعمه آتش شد و به طور كامل سوخت كه 

خوشبختانه به مسافران آسيب نرسيد. 
س��رهنگ رضا عزيزي، رئيس پليس راه استان همدان گفت: 

راننده خودرو، مسافران را از كرمانشاه به مقصد كرج سوار كرده 
بود كه در فاصله يك كيلومتري پاسگاه پليس راه جاده همدان - 
تهران دچار حريق ش��د. راننده اتوبوس متوجه حريق خودرو 
شد و مس��افران را از خودرو پياده مي كند بنابراين هيچ يك از 
سرنشينان آسيبي نمي بينند. وي ادامه داد: تيم گشتي پليس راه 
كه پشت سر اين خودرو در حال تردد بود متوجه حريق شد و 
با استفاده از دوكپسول اقدام به مهار حريق مي كند، اما تالش 
عوامل گشتي براي خاموش كردن آتش بي نتيجه ماند و تا زمان 
رسيدن تيم آتش نشاني، خودرو به طور كامل در آتش مي سوزد. 

وي گفت: علت حادثه در دست بررسي است. 
چند حادثه ديگر

تصادف بامدادي س��ه خودروي پراي��د در محور زنجان به 
بيجار پنج كشته برجاي گذاشت. اين حادثه ساعت 5 صبح 
ديروز اتف��اق افتاد كه علت آن خس��تگي و خواب آلودگي 
راننده يكي از خودروها اعالم ش��د. دو نف��ر هم در جريان 
حادثه مجروح و به بيمارس��تان منتقل ش��دند. همچنين 
چهار عضو يك خان��واده در واژگوني پرايد در شهرس��تان 
سرپل ذهاب جانشان را از دس��ت دادند. اين حادثه صبح 
ديروز به علت خستگي و خواب آلودگي راننده اتفاق افتاد. 
در جريان واژگوني يك خودروي پژو پ��ارس كه عصر روز 
پنج شنبه اتفاق افتاد س��ه نفر جان باختند. اين حادثه در 
آزادراه كرج-قزوين اتفاق افت��اد و دو نفر هم مجروح و به 

بيمارستان منتقل شدند. 

 

پلیس راهور تهران به حالت آماده باش درآمداجير کردن آدمكش  برای قتل خواهر 

همكاري با پليس براي مدیریت ترافيك مهر


