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مرد قمه به دست با حمله به دو چاپچي روزنامه جوان در شهرك 
بنفشه كرج يكي از آنها را غرق خون كرد و از محل گريخت.  متهم 
با طرح شكايت از سوی دو چاپچی تحت تعقیب پلیس قرار گرفت.
يكي از چايچی های  چاپخانه روزنامه جوان كه علي نام دارد و به شدت 
دچار جراحت شده است در شرح ماجرا مي گويد: شامگاه چهارشنبه 
22 خردادماه سوار بر خودروي ش��خصي ام همراه يكي از همكاران در 
مسير بازگشت از چاپخانه به سمت خانه بوديم. وقتي وارد شهرك بنفشه 
شديم ناگهان يك خودروي پژو 206 نوك مدادي راهمان را سد كرد. 
راننده پياده شد و از من خواست به سمت عقب حركت كنم، اما پشت سر 
ترافيك ايجاد شده بود و امكان آن وجود نداشت. مرد قوي هيكل اما شروع 
به فحاشي كرد. من پياده شدم و با نشان دادن ترافيك پشت سر خواستم 
به مسيرش ادامه دهد كه ناگهان به من حمله كرد و من را با ضربات مشت 
و لگد هدف قرار داد. او سپس به سمت خودروي خود رفت و در حالي كه 
قمه اي بزرگ به دست داشت به سمت من دويد. همكارم در حالي كه 
دستش شكسته بود با ديدن اين صحنه خواست مانع از حمله آن مرد 
شود كه مرد قمه به دست با دسته قمه ضربه اي محكم به سر او زد كه نقش 
بر زمين شد. من در اين فرصت به سرعت خودم را به پشت فرمان ماشينم 
رساندم و تالش كردم شيشه ماشين را باال دهم كه مرد قمه به دست 
رسيد و شروع به زدن ضربات متعدد كرد. هر چند تالش كردم از اصابت 
ضربات فرار كنم اما نقاط مختلفي از بدنم هدف اصابت ضربات قرار گرفت 
و به شدت مجروح شدم. وقتي خونم روي شيشه هاي ماشين پاشيده شد 
مرد قمه به دست به سمت خودروي خودش دويد و فرار كرد. من در همان 

زمان توانستم شماره پالك او را يادداشت كنم. 
علي ادامه داد: بعد از آن بود كه مأموران كالنتري 38 بنفش��ه در محل 
حاضر شدند و من و همكارم عليه آنها اعالم شكايت كرديم و شماره پالك 
خودرو را در اختيارشان گذاشتيم. همزمان امدادگران اورژانس هم در 
محل حاضر شدند و من را به بيمارستان منتقل كردند. او مي گويد: چند 
نقطه از نقاط مختلف بدنم براثر اصابت ضربات قمه دچار پارگي شده است 

و اميدوارم كه متهم به زودي بازداشت شود. 

آگهى تحدید حدود اختصاصی

م الف: 751/ ابوالفضل محتشم کیا - رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان خنداب

سرقت هاي خرد 
  شيب  مالیم صعودي دارد

رئیس پلیس پايتخت در پاسخ به »جوان«: 

در تازه ترين طرح برخورد پلیس با اشرار 366 شرور بازداشت شدند 
  فرمانده انتظامي تهران بزرگ با بیان اينكه در دو هفته اخیر 
10طرح مبارزه با سرقت در پايتخت اجرا شده است، گفت: 
سرقت هاي خرد همچنان با عدد پايیني رو به افزايش است. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار حسين رحيمي، صبح ديروز در 
اولين مرحله اجراي طرح سراسري برخورد با اراذل و اوباش 
و مزاحمان محالت كه در پليس امنيت برگزار شد، در جمع 
خبرنگاران حاضر ش��د و گفت: »در اين مرحله از طرح تعداد 
2۵0 پرونده تشكيل و به مرحله اجرا گذاشته شد. از اين تعداد، 
۱۴2 پرونده در خصوص ش��رارت، درگي��ري، قدرت نمايي، 
درگيري مس��لحانه، باجگي��ري، زورگيري، ض��رب و جرح و 
تعداد 82 پرون��ده در خصوص مزاحم��ت نواميس و محالت 
هستند. تعداد 26 پرونده از 2۵0 پرونده به اجرا گذاشته شد، 
در خصوص تهيه و توزيع مش��روبات الكلي، م��واد مخدر و... 

تشكيل شده است.«
سردار رحيمي در ادامه گفت: »در اين طرح 366 نفر دستگير 
ش��دند كه از اين تع��داد ۱0۷ نفر اراذل و اوباش س��طح دار 
و عامل تخريب، ش��رارت، نزاع و درگي��ري و تعداد 20۵ نفر 
مزاحمان نواميس و محالت و تعداد ۵۴ نفر حامالن س��الح 
گرم و س��رد، توزيع كنندگان مش��روبات الكلي و... بوده اند. 
همچنين در اين طرح ۱8 دس��تگاه خودرو و موتور سيكلت 
توقيف شد كه از اين تعداد هشت دستگاه خودرو و ۱0 دستگاه 

موتور بوده است.«
وي با اشاره به كشفيات بدست آمده گفت: »در اين مرحله از 
طرح 2۷ قبضه انواع سالح كمري، 62 قبضه انواع سالح سرد، 
22۱ عدد انواع فشنگ، ۴8۵۴ ليتر مشروبات الكلي، 338 گرم 
انواع مواد مخدر، پنج دستگاه شوكر، چهار عدد افشانه كشف 

شده است. همچنين س��ه انبار دپو مشروبات الكلي به صورت 
كامل پلمب شده است.«

رئيس پلي��س پايتخ��ت با اش��اره ب��ه پاكس��ازي محالت، 
قهوه خانه ها، س��فره خانه ها و... افزود: »تعداد 2۹۱ قهوه خانه 
و س��فره خانه، ۱۷۱ مورد باشگاه بدنس��ازي، 20 مورد پارك، 
66 مورد محالت پاكس��ازي شده اس��ت. تعداد ۴۱ قهوه خانه 
پلم��ب و هشت باش��گاه بدنس��ازي ني��ز پلمب ش��د. اغلب 
سفره خانه ها و باشگاه هاي بدنس��ازي در محله هاي فرحزاد، 
ستارخان، تهرانپارس، خاك سفيد، وحيديه، نظام آباد، نارمك، 

اتابك، بي سيم، افسريه، مشيريه، مسعوديه، خزانه، نازي آباد، 
ياغچه آباد، علي آباد، فالح، ابوذر، ش��هرك وليعصر، ۱3 آبان، 

شهرري، دولت آباد و جنت آباد بوده است. 
وي در پايان در پاسخ به سؤال خبرنگار جوان در خصوص روند 
سرقت هاي خرد نسبت به سال گذشته گفت: »متأسفانه در 
خصوص سرقت هاي خرد از جمله كيف قاپي، موبايل قاپي و 
جيب بري و لوازم خودرو  ميزان افزايش كم است. پليس در دو 
هفته اخير ۱0 طرح براي مبارزه با س��رقت هاي خرد در نقاط 

مختلف به مرحله اجرا درآورده است.« 

كالهبرداري و زورگيري با غصب عنوانتخریب 6 ماشين با جواب منفي به خواستگاري!

طاها 30 س��اله يكي از متهماني است كه 
در اين طرح دستگير ش��ده بود. اتهامش 
شرارت و شاكيانش برادرزنش و همسرش 

هستند!
شغلت چیست؟
ميوه فروشي دارم.

سابقه داري؟
بله، سرقت و ضرب و جرح
چند سال زندان بودي؟

چهارس��ال. تازه آزاد ش��ده بودم كه دوباره 
دستگير شدم. 

چه شد كه دوباره دستگیر شدي؟

با برادرزنم اختالف داشتم. رفته بودم براي 
صحبت كه درگير شديم و او را با قمه زدم. 
چرا همسرت از تو شكايت كرده است؟

ناخواسته قمه به همسرم نيز خورد. 
چند فرزند داري؟
دو دختر ۹ و ۷ ساله. 

نگران آينده آنها نیستي؟
)سكوت متهم(

مهرداد 20 س��اله جواني بود ك��ه بي صدا تر از 
بقيه متهم ها گوشه حياط نشس��ته بود. وقتي 
خبرنگارها و دوربين ها به سمتش رفتند صورتش 
قرمز شد و سرش را پايين انداخت. جلو رفتم و 
گفتم چرا اينجايي؟ گفت: رفتم خواس��تگاري 
گفتند» نه«. تصميم عجوالنه گرفتم. شايد به 
خاطر اينكه خيلي زود عاشق شدم. آخه ۱2 ساله 

بودم و عقلم كامل نبود كه عاشق شدم!
شغلت چیست؟

بعد از ديپلم مش��غول خريد و فروش ماشين 
شدم. 

چطور ب�ا دختري كه خواس�تگاري اش 
رفتي آشنا شدي؟

از ۱2 س��الگي او را مي ش��ناختم، دخت��ر 
همس��ايه مان بود. با او صحب��ت كرده بودم و 
قول داده بود تا وقتي شرايطم بهتر شد با هم 

ازدواج كنيم. 
چه شد كه جواب منفي داد؟

خودش راضي بود، اما خانواده اش مخالف 
بود. 

بعد...
وقتي جواب منفي شنيدم خيلي عصباني 
ش��دم. اص��اًل كنترل نداش��تم ب��ه همين 
خاط��ر قم��ه را برداش��تم و مقاب��ل خانه 
دختر م��ورد عالقه ام رفتم. بع��د با آن قمه 
به ش��ش خودرويي كه در كوچه پارك بود 

صدمه زدم. 
به نظرت با اين كار و س�ابقه اي كه براي 
خودت درست كردي موقعیت هاي ديگر 

را هم از دست ندادي؟
عجوالنه تصميم گرفتم. خيلي پشيمانم... . 

مقداري از كش��فيات اين ط��رح روي ميزها 
چيده ش��ده بود. روي يكي از آنها كه مربوط 
به پايگاه يكم بود، تعدادي كارت و برگه هاي 
عضويت و مأموريت چيده شده بود. نزديك 
شدم و از افسري كه پش��ت آن ميز ايستاده 
بود س��ؤال كردم. وي در توضيح گفت: »اين 
وسايل )كه شامل بي س��يم، شوكر، فرم هاي 
عضويت و حك��م مأموريت ب��ود( از يك باند 
چهارنفره كشف شده است. متهمان با جعل 
اين برگه ها و ساخت كارت به صورت مأمورنما 
به رستوران ها و خانه هايي در شمال تهران از 

جمله فرحزاد مي رفتند و با در دست 
داشتن بي سيم هاي تقلبي و شوكر، با 
نشان دادن حكم و كارت از صاحبان آن 

زورگيري مي كردند. 
 از شگرد آنها بگويید. 

دو نفر از متهمان مقابل بعضي رستوران هاي 
در فرحزاد مي رفتند و با گرفتن ايراد صنفي از 
جمله نداشتن مجوز بهداشت و... صاحبان آنها 
را با چند ميليون تومان جريمه مي كردند. بعد 
دو متهم ديگر از اين باند چهارنفره به شكل 
مأمور نما به همان م��كان مي رفتند و بعد از 
صحبت، صاحبان آنها را راضي مي كردند كه با 
گرفتن چند ميليون كمتر مشكل آنها را حل 

خواهند كرد. 
نحوه دستگیري؟

آنها بعد از چند مورد كالهبرداري و زورگيري 
با شكايت يكي ازشاكيان شناسايي و دستگير 
ش��دند. آنها از اين ش��اكي مبلغ ۱۵ ميليون 
تومان براي جريمه 20 ميليون توماني گرفته 

بودند. 

حل اختالف با قمه!
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حمله مرد قمه به دست
 به 2 چاپچي روزنامه جوان

پيامدهاي ناگوار اجاره دادن
 كارت هاي بانكي

مجرمان براي فرار از دس��ت قانون از اطالعات و امكانات ديگران استفاده 
مي كنند تا ردي از خود بر جاي نگذارند، از همين رو اجاره كارت هاي بانكي 
شهروندان از سوي گردانندگان سايت هاي قمار يكي از شگردهاي آنها براي 

فرار از دست قانون است. 
گردانندگان س��ايت هاي قمار و ش��رط بندي با اطالع از اين موضوع كه 
اعمال آنها مجرمانه است براي فرار از دست قانون از حساب ها و كارت هاي 
بانكي اجاره اي استفاده مي كنند، اين افراد با تبليغ در كانال ها و گروه هاي 
شبكه هاي اجتماعي يا مراجعه به ديگران و تقاضا اجاره كارت بانكي آنها، 
براي اعمال مجرمانه خود نه تنها تالش مي كنند از دست قانون بگريزند بلكه 

اعمال مجرمانه خود را به گردن ديگران نيز مي اندازند. 
گردانندگان سايت هاي قمار و شرط بندي با مراجعه به برخي از اشخاص 
كم اطالع از قواني��ن و مقررات و با جلب رضايت آن��ان از طريق پرداخت 
وجوهي ناچيز كارت بانكي آنها را در اختيار گرفته يا با استفاده از مدارك 
آنان اقدام به افتتاح حساب كردند و با در اختيار گرفتن كارت بانكي مربوطه 
تمامي مراودات پولي خود را بابت معامالت نامش��روع و غيرقانوني مثل 
قمار و شرط بندي است را به حساب و به اس��م افتتاح كنندگان حساب 

انجام مي دهند. 
برابر اعالم روابط عمومي بانكي مرك��زي در دي ۱3۹۷ مطابق قوانين و 
مقررات جاري، مسئوليت تمام تراكنش ها و مبادالتي كه از طريق حساب 
و كارت بانكي شهروندان انجام مي شود بر عهده دارنده صاحب حساب است 
و هيچ ادعايي مبني بر اجاره دادن حس��اب براي مراجع قانوني، مالياتي، 

انتظامي و قضايي قابل قبول نيست. 
ماده ۷۱0 قانون مجازات اس��المي هم اش��اره دارد كه اش��خاصي كه در 
قمارخانه ها يا اماكن براي صرف مش��روبات الكلي موضوع مواد )۷0۱( و 
)۷0۵( قبول خدمت كنند يا به نحوي از انحاء به داير كننده اين قبيل اماكن 
كمك كنند، معاون محسوب مي شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند 
از اين رو به همه هم ميهن نان گرامي اكيداً توصيه مي شود به هيچ عنوان و 
تحت هيچ شرايطي، پيشنهاد اجاره حساب يا كارت بانكي را با هيچ مبلغي 
نپذيرند، تا از عواقب جدي ناشي از فعاليت هاي خالف قانوني كه از طريق 

حساب ها يا كارت هاي بانكي اجاره اي انجام مي شود در امان باشند. 
شهروندان بايد به خاطر بسپارند كه از طريق اجاره حساب بانكي يا كارت 
بانكي آنها نه تنها در سايت هاي قمار و ش��رط بندي بلكه موارد مجرمانه 
ديگري مثل پولشويي، كالهبرداري هاي مالي، فرار مالياتي و... نيز امكان 
دارد، صورت بگيرد كه هر كدام از اين جرائم مجازات خاص خود را دارد. به 
همين دليل به همه دارندگان كارت هاي بانكي و صاحبان حساب هاي بانكي 
هشدار مي دهيم كه از قرار دادن كارت پرداخت بانكي و حساب بانكي در 
اختيار افراد غير، حتي فروشندگان كاال خودداري كنند و خود را در مظان 

اتهام هاي كالهبرداري، پولشويي، بدهكاران مالياتي قرار ندهند.
*رئیس اداره تشخیص جرائم سايبري پلیس فتا 

سرهنگ حميد كياني*

 كشف جسد داخل كارتن تلویزیون
تحقیقات براي رمز گشايي از جسدي كه داخل يك كارتن تلويزيون كشف شده در جريان است. 
به گزارش خبرنگار ما، بامداد روز گذشته مأموران پليس تهران قاضي رضواني، بازپرس شعبه هشتم 
دادسراي امور جنايي را از كشف جسد مردي داخل كارتن تلويزيون با خبر كردند. با حضور بازپرس و 
تيم جنايي در محل مشخص شد كه جسد از سوي مردي زباله گرد كشف شده است. اوگفت: هنگام 
عبور متوجه كارتن تلويزيون شدم و زماني كه در آن را باز كردم با ديدن جسدي داخل آن وحشت 
كردم و به پليس خبر دادم. در بررسي كارشناس پزش��كي قانوني مشخص شد كه هشت  ساعت از 
مرگ وي گذش��ته و به احتمال زياد او بر اثر فش��ار بر عناصر حياتي گردن به كام مرگ رفته است. 
همزمان با انتقال جسد به پزشكي قانوني تحقيقات كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي تهران در اين 

باره جريان دارد. 

آتش گله را تلف كرد
22 رأس گوسفند در حادثه آتش سوزي دامداري در شهرستان قائن در استان خراسان جنوبي 

تلف شدند. 
اين حادثه روز گذشته در روستاي باراز اين شهرستان اتفاق افتاد و منجر به تلف شدن 22 رأس دام 

شد. علت حادثه در دست بررسي است. 
 

مرگ كارگر در چاهك آسانسور
كارگر س�اختماني هنگام كار به داخل چاهك آسانسور س�قوط كرد و جانش را از دست داد. 
اين حادثه ساعت ۱0 صبح روز گذش��ته در خيابان محبي جنوبي حوالي خيابان كرمان اتفاق افتاد. 
رحمان ش��كري، رئيس ايس��تگاه 3 آتش نش��اني در توضيح حادثه گفت: محل حادثه ساختماني 
پنج طبقه بود و كارگر 30س��اله هنگام كار به چاهك آسانس��ور س��قوط كرده ب��ود. وي ادامه داد: 
امدادگران بعد از ايمن كردن محل جسد را از داخل چاهك خارج كردند. وي گفت: علت حادثه در 

دست بررسي است. 

مرگ 3 سارق  هنگام فرار 
 س�ه مرد س�ارق در جريان دو حادثه جداگانه هنگام فرار از محل 
سرقت از بالكن به پايین سقوط كردند و جانشان را از دست دادند. 
به گ��زارش خبرنگار ما، س��رهنگ جليل موقوفه اي جانش��ين پليس 
پيش��گيري تهران گفت: اولين حادثه ساعت 22:30 شامگاه سه شنبه 
28 خرداد ماه در يكي از محله هاي ستارخان اتفاق افتاد. لحظاتي بعد از 
حادثه تيمي از مأموران كالنتري ۱۱8 ستارخان در محل حاضر شدند. 
در اولين بررسي ها مشخص شد كه دو سارق هنگام فرار از طبقه چهارم 
ساختمان به داخل حياط سقوط كرده و به شدت دچار جراحت شده اند 
كه به بيمارستان منتقل شدند. مأموران پليس همچنين سومين سارق 
را كه در طبقه چهارم ساختمان به دام افتاده بود، بازداشت كردند. مرد 
صاحبخانه در ش��رح ماجرا گفت: س��اعتي قبل همراه همسر و فرزند 
خردسالم براي خريد از خانه خارج شديم. وقتي به آپارتمان مان در طبقه 
چهارم مراجعه كرديم، متوجه شديم كه در خانه تخريب شده است و 
از داخل سرو صدا به گوش مي رسد. فهميديم كه دزد داخل خانه است 
براي همين از همسرم خواس��تم همراه بچه از ساختمان خارج شود و 
همسايه ها را از ماجرا با خبر كند. همزمان خودم هم به پليس زنگ زدم. 
لحظه اي بعد يكي ازهمسايه ها خبر داد كه يكي از سارقان هنگام فرار 
از بالكن آپارتمانم به داخل حياط سقوط كرده است. وقتي خودمان را 
به حياط رسانديم، متوجه شديم كه مرد سارق به شدت دچار جراحت 
شده است كه اورژانس را با خبر كرديم. همچنين يكي ديگر از سارقان 
با پارچه هاي داخل خانه براي خودش طناب دست س��از درست كرده 
و در حال پايين آمدن از پنجره بود. هر چه اصرار كرديم به داخل خانه 
برگردد توجه نكرد و در حالي كه به طبقه سوم رسيده بود پارچه پاره شد 

و او هم به داخل حياط سقوط كرد و به شدت مجروح شد. 
در بررسي هاي بعدي مشخص شد كه دو سارق مصدوم بعد از انتقال به 
بيمارستان تحت درمان قرار گرفته اند، اما تالش پزشكان براي نجات 

آنها ثمري نداشته است و هر دو فوت شده اند. 
در شاخه ديگري از بررسي ها سارق بازداشت شده كه مردي 38 ساله 
بود، مورد تحقيق قرار گرفت. او گفت: من قباًل به اتهام سرقت از منازل 
بازداشت شده و به زندان افتاده بودم تا اينكه يكسال قبل پس از تحمل 

دوران محكوميتم آزاد شدم. 
متهم ادامه داد: شب حادثه همراه دو دوس��ت 3۴ و 36 ساله ام راهي 
س��رقت از منازل خيابان ستارخان ش��ديم. بعد از جست وجو متوجه 
شديم در يكي از س��اختمان ها باز اس��ت براي همين وارد ساختمان 
ش��ديم و فهميديم كه س��اكنان طبقه چهارم در خانه نيستند، براي 
همين در را با ديلم شكس��تيم و در جست وجوي پول و طال بوديم كه 
متوجه شديم صاحبخانه از راه رس��يد. متهم ادامه داد: ما داخل خانه 
گرفتار شده بوديم و پنجره تنها راه فرار ما بود. دوست 3۴ ساله ام تالش 
كرد از راه پنجره به سمت حياط فرار كند كه از باال به پايين سقوط كرد. 
بعد از آن همدست ديگرم با درس��ت كردن طناب قصد فرار از همان 
مسير را داشت كه طناب پاره شد و او هم سقوط كرد. من هم كه داخل 
خانه گرفتار شده بودم كه پليس از راه رسيد و گرفتار شدم. مأموران  
پليس همچنين در بازرسي از متهم يك دس��ته كليد و در بازرسي از 

محل يك ديلم هم كشف كردند. 
   فرار مرگبار از طبقه دوم

 جانش��ين پليس پيش��گيري تهران در توضيح دومين حادثه گفت: 
در جريان حادثه اي مش��ابه س��ارق تك رو هنگام ف��رار از طبقه دوم 
ساختمان مس��كوني به پايين س��قوط كرد و جان باخت. اين حادثه 
بامداد 2۵ خردادماه در ش��هرك قدس اتفاق افت��اد. لحظاتي قبل از 
حادثه سارق 28 ساله مشغول سرقت از داخل خانه بود كه با وارد شدن 
صاحبخانه خود را به بالكن رس��اند تا از محل فرار كن��د، اما به پايين 
س��قوط كرد و جان باخت. مأموران پليس بع��د از حضور در محل در 
بازرسي از سارق مقداري پول و طالي سرقتي به ارزش 300 ميليون 

تومان كشف كردند. 

مرگ كارگر شهري در تصادف
كارگر شهرداري هنگام كار در جريان تصادف با خودروي عبوري 

جان باخت. 
س��رهنگ احس��ان مؤمني، رئيس اداره تصادفات پليس راهور تهران 
گفت: اين حادثه دو روز قبل در شمال به جنوب بزرگراه آزادگان ورودي 
بزرگراه شهيد فهميده اتفاق افتاد. بررسي هاي پليس بعد از حضور در 
محل نشان داد يك دستگاه كاميونت خاور شهرداري متوقف بوده كه 
يك دستگاه سواري تيبا هنگام عبور در همان مسير با كارگر شهرداري 
برخورد كرد و حادثه خونين رق��م مي خورد. وي گفت: علت حادثه در 

دست بررسي است. 
 چرخ گوشت صنعتي 

 دست كارگر را بلعيد
كارگ�ر رس�توران هن�گام كار ب�ا چ�رخ گوش�ت صنعت�ي دچار 
حادثه ش�د و هم�راه چرخ گوش�ت ب�ه ات�اق عمل منتقل ش�د. 
شامگاه سه ش��نبه 28 خردادماه كارگر ۱۹ س��اله در آشپزخانه يكي از 
رستوران هاي خيابان شيخ بهايي مشغول كار با چرخ گوشت بود كه به 
علت بي احتياطي دست چپش داخل چرخ گوشت گير كرد. بعد از آن 
بود كه آتش نشانان ايستگاه ۴3 از ماجرا با خبر و در محل حاضر شدند. 
آنها ابتدا گلويي چرخ گوش��ت را از بدنه اصلي دس��تگاه جدا كردند و 
كارگر را در حالي كه دستش داخل چرخ گوشت گرفتار شده بود راهي 
بيمارستان كردند. نجاتگران آتش نشاني همچنين با حضور در اتاق عمل 
تحت نظارت پزشكان متخصص، بعد از بيهوشي مصدوم، در عملياتي 
سه ساعته دست كارگر را از چرخ گوشت آزاد كردند و وي را براي مداوا 
تحويل عوامل پزشكي بيمارستان دادند. در بررسي ها مشخص شد كه 

دست چپ كارگر دچار آسيب ديدگي شديد شده است. 

 2كشته  در واژگوني 
خودروي حامل سوخت

قاچ�اق  س�وخت  حام�ل  پ�ژو  خ�ودروي  واژگون�ي 
زد.  رق�م  را  آن  سرنش�ین  و  رانن�ده  آتش�ین  م�رگ 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ علي رضايي، سرپرست پليس راه شمال 
كرمان گفت: اين حادثه صبح ديروز در كيلومتر ۵۵ محور كرمان- بم 
اتفاق افتاد و بعد از حضور پليس و امدادگران مش��خص ش��د سواري 
پژو۴0۵ حامل سوخت قاچاق از جاده منحرف و پس از واژگوني در شانه 
خاكي جاده دچار حريق شده است. همچنين مشخص شد كه راننده و 
سرنشين به علت شدت سوختگي جان باخته اند. وي گفت: علت حادثه 

سرعت غيرمجاز خودرو اعالم شده است.


