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آبمیوه های مســموم دوباره قربانی گرفت. به گزارش رکنا، 
ســرهنگ کارآگاه قاسم دستخال اظهار کرد: اوایل تیرماه 
پرونده ای با مضوع ســرقت به روش بیهوشی در کالنتری 
۱۴۵ ونک تشــکیل و با دســتور قضائی پرونده برای پی 
جویی و کشــف جرم به پلیس آگاهی ارجاع شد.وی ادامه 
داد: بدوا از شــاکی تحقیق که اظهار داشت: داخل حیاط 
بیمارستان نشسته بودم که جوانی حدودا ۳۰ ساله به نزد 
من آمده و با تعارف آب میوه ای که در دســت داشت در 
کنارم نشســت و من نیز پس از نوشیدن آب میوه ناگهان 
بیهوش شــدم و پس از ساعتی که به هوش آمدم متوجه 
شدم مورد دســتبرد سارق جوان قرار گرفته ام و مقداری 
وجه نقد و تلفن همراه و ساعت مچی ام به ارزش تقریبی 
۵۰ میلیون تومان به سرقت رفته است.این مقام انتظامی 
تصریح کرد: پرونده برای رسیدگی تخصصی به تیم مبارزه 
با سرقت بعنف ارجاع شد که کارآگاهان این اداره با حضور 
در بیمارستان و بررسی سرنخ های موجود موفق می شوند 
تصویر ســارق در مقاطع مختلف بیمارســتان که حدوداً 
فردی ۲۷ ساله قد بلند و دارای مو و محاسن روشن بوده 
را بدســت آورند.وی عنوان کرد: ضمن ارائه هوشیاری به 
پرســنل بیمارستان و آموزش های الزم به آنان با توجه به 

سریالی شدن ســرقت ها در چندین روز تعقیب و مراقبت 
در محل نهایتا متهم به نام علیرضا دستگیر و در تحقیقات 

اولیــه از متهم با اظهاراتی ضد و نقیض ســعی در کتمان 
حقیقت داشــته و منکر هرگونه ســرقت بوده که با ارائه 

دالیل و مســتندات به بزه انتســابی معترف و با توجه به 
شیوه و شگرد صورت گرفته در سرقت متهم در تحقیقات 
تکمیلی اظهار داشــت در ابتدا بــا جلب اعتماد مراجعین 
در یک فرصت مناســب با استفاده از قرص خواب آور که 
داخل آب میوه و یا چایی ریخته بودم ســوژه را ترغیب به 
نوشیدن آب میوه مسموم نموده و پس از بیهوشی اقدام به 
ســرقت اموال شامل موبایل و وجه نقد از آنان کرده است.
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران ابراز داشت: علیرضا 
در ادامه اظهار داشت تا به حال پس از آزادی از زندان در 
سال جاری اموال تعداد ۱۰ نفر را در بیمارستان های شلوغ 
و پر تردد به این روش ســرقت کرده و اموال مســروقه را 
پس از سرقت به شخصی به نام احمد در محدوده خیابان 
مولوی تهــران می فروخته که بعد از فــروش آن معادل 
وجه نقد از وی دریافت کرده است.ســرهنگ دســتخال 
افزود: مالخر اموال ســرقتی نیز درمحدوده خیابان مولوی 
دســتگیر و در بازرســی از مخفیگاهش تعــدادی اموال 
مســروقه از ان مکان کشــف و متهم در تحقیقات پلیسی 
بــه خرید اموال مســروقه اعتراف کرد. تا بــه حال ۸ نفر 
 از شاکیان شناســایی و پس از اخذ اظهارات به دادسرای 

مربوطه معرفی شده اند.

نقشه مرموز زن مطلقه برای زائران مشهدسرقت با شگرد بیهوشی و آبمیوه مسموم
شــوهرم راننده کامیون بود و مواد مخــدر جابه جا می کرد تا این که روزی 
ماموران انتظامی یکصد کیلوگرم مواد مخدر صنعتی )کریســتال( از کامیون 
کشــف کردند و او زیر حکم اعدام قرار گرفت. در این شرایط من هم طالق 
غیابی گرفتم .بعد از آن که فهمیدم دیگر شــوهرم راه گریزی ندارد و اعدام 
خواهد شد به مشهد آمدم تا بتوانم مراحل درمانی دخترم را که تومور مغزی 
دارد پیگیری کنم و خودم نیز برای گذران امور زندگی به دســت فروشی در 
کنار خیابان روی آوردم البته گاهی خیران ورهگذران به من کمک مالی هم 
می کردند .دراین میان با جوان ۲9 ساله مجردی به نام »مجتبی« آشنا شدم 
که چند بار کمک ناچیزی به من کرده بود.این آشــنایی و ارتباط ادامه یافت 
تا این که روزی با یکدیگر تصمیم گرفتیم باند ســرقتی تشکیل بدهیم و به 
ســوئیت ها و منازل اجاره ای مسافران دستبرد بزنیم .برای این منظور نقشه 
ای طرح کردیم تا من به همراه ســه فرزندم و با کمک راهنمایان مســافران 
منازل را اجاره کنم و مجتبی نیز به همراه یکی از دوســتانش که مسافرکش 
است و خودرو دارد شبانه به محل بیایند و همه لوازم سوئیت را سرقت کنیم 
.چندبار نیز خیلی راحت موفق به ســرقت شدیم اما آخرین بار منزلی را در 
منطقه طالب مشــهد اجاره کردیم که یکی از راهنمایان مســافران و زائران 
مرا بــه صاحبخانه معرفی کرد. این درحالی بود کــه صاحبخانه برای انجام 
امور شــخصی به شهرســتان رفته بود و من موقعیت را برای دستبرد بسیار 
مناسب می دیدم .به همین دلیل شب هنگام همه لوازم منزل را جمع کردم 
و به مجتبی اطالع دادم. چند دقیقه بعد هم مجتبی به همراه اســماعیل از 
راه رسیدند و بالفاصله اموال را به خودرو انتقال دادیم ولی حدود ساعت ۲۳ 
بود که ناگهان صاحبخانه به همراه همســرش از شهرستان بازگشت.او که به 
باز بودن در حیاط مشکوک شده بود، فرزندش را از طبقه پایین صدا زد و با 
یکدیگر به داخل سوئیت آمدند و ما را در حال جمع آوری لوازم دیدند.در این 
هنگام »مجتبی« که بیرون بود از محل گریخت اما من و راننده )اســماعیل( 
دســتگیر شــدیم. صاحبخانه که متوجه فرار یک نفر دیگر شده بود با فریاد 
ازمردم کمک خواســت و »مجتبی« هم توسط کسبه و رهگذران محلی به 
دام افتاد و این گونه ما را تحویل نیروهای کالنتری میرزا کوچک خان مشهد 
دادند. مجتبی یکی از اعضای این باند ســرقت که سابقه کیفری ندارد درباره 
سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی کالنتری گفت: در رشته ریخته گری 
از هنرســتان دانش آموخته شدم و ســپس به شهرستان شیروان در استان 
خراســان شمالی رفتم تا در رشته متالوژی ادامه تحصیل بدهم اما به خاطر 
ضعف مالی درس و دانشــگاه را رها کردم و در امور ســیم کشی ساختمان 
مشغول به کار شــدم که به صورت تجربی آن را آموخته بودم.مستقل برای 
خودم کار می کردم تا این که حدود یک ماه قبل زن دســت فروشــی را در 
حاشیه تقاطع دانش دیدم که سه فرزندش هم در کنارش بودند. مبلغی به او 
کمک کردم و چون دلم به حالش ســوخت شماره تلفنم را نیز در اختیارش 
گذاشــتم تا هر وقت نیازی داشــت با من تماس بگیرد. این گونه آشنایی و 
ارتباط ما شــکل گرفت و بعد از مدتی آن زن جوان نقشــه سرقت از منازل 
اجاره ای را کشــید و من هم با او همراه شدم.بررســی های ماموران کالنتری 
میرزا کوچک خان مشــهد همچنین نشان داد: اسماعیل عضو ۳۸ ساله این 
باند نیز که متاهل و دارای دو فرزند اســت، از حدود دو ســال قبل به اعتیاد 
روی آورده و از مدتــی قبل نیز داروهای ترک اعتیاد مصرف می کند. او که 
شــغل مناسبی نداشت برای تامین مخارج زندگی، با خودرو مسافرکشی می 
کرد و به همین دلیل نیز با دیگر اعضای باند آشــنا شــده است.این گزارش 
حاکی اســت: با دستور ســرهنگ علی عبدی )رئیس کالنتری میرزاکوچک 
خان( اعضای این باند پس از انجام بازجویی های تخصصی به مقامات قضایی 

معرفی شدند.

سرقت از منزل با بیهوش کردن صاحب خانه
فرمانده انتظامی شهرستان ری ازدســتگیری سارق منازل شهروندان با شگرد 
بیهوش کردن صاحب خانه، خبرداد.ســرهنگ جلیلیــان گفت: طی چند روز 
گذشــته، مردی با مراجعه به کالنتری ۱۷۲ حضرت عبدالعظیم الحســنی)ع( 
اعالم کرد، همکار سابقم به عنوان مهمان به منزلم آمد اما با آبمیوه مسموم مرا 
بیهوش کرده و مقادیر قابل توجهی طال که در منزل داشــتم به ارزش تقریبی 
یک میلیارد و سیصد میلیون ریال را به سرقت برده است.به گزارش رکنا، وی با 
اشاره به اینکه مالباخته هیچ آدرس و تلفن و مشخصات دقیقی از سارق نداشته 
اســت، افزود: شناسایی و دستگیری سارق در دستور کار تیم عملیات کالنتری 
۱۷۲ حضرت عبدالعظیم الحســنی)ع(قرار گرفت. جلیلیان گفت: با بررسی های 
تخصصی و اســتفاده از تجهیزات خاص پلیســی، محل حضور سارق شناسایی 
و پــس از هماهنگی های قضایی طی یک عملیــات ضربتی و غافلگیرانه متهم 

در مخفیگاهش دستگیر و در بازدید از محل تمامی اموال مسروقه کشف شد.

پرونده

تلنگر

معــاون اجتماعی پلیس راهور ناجا به پیام منتشــر 
شده در شبکه های اجتماعی درمورد تماس با مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ در صورت جریمه اشتباه 
واکنش نشــان داده و آن را کذب دانست.به گزارش 
ایسنا، انتشار اخبار کذب در مورد جرائم راهنمایی و 
رانندگی و بازنشر آن در فضای مجازی مدت هاست 
که انجام می شود و هرازگاهی نیز پلیس یا نهادهای 
دیگر مجبور به رد آن می شوند. این موضوع از زمان 
اجــرای محدودیت های ترافیکی مربــوط به کرونا 
افزایــش هم داشــته و به دفعات اخباری منتشــر 
شــده که صحت آن نه تنها مورد تایید قرار نگرفته 
بلکه کذب هم بوده اســت. یکی از این موارد انتشار 
پیامی با موضوع »تماس با ســامانه ۱۱۰ در صورت 
دریافت پیامک جریمه اشتباهی« است.ماجرای این 
پیام مربوط به حدود سه ماه پیش است، پیامی که 
در آن گفته شــده بود:  »به علت دســتکاری پالک 
خودرو توسط عده ای ازصاحبان خودرو، ممکن است 
خودروی شــما شامل جریمه ای شــود که روحتان 
هم از وقوع آن خبرنداشــته باشد. لذا هر وقت برای 
شــما پیامک از پلیس راه یا راهنمایی رانندگی آمد 
که شــماره پالک خودروی شما مثال در شهر شیراز 
یک میلیون تومان جریمه شــده در حالی که شما 
به شــیراز نرفتید زود به ۱۱۰ زنــگ بزنید تا بیان 
صورت جلســه کنند. چون اگر پلیس ۱۱۰ صورت 
جلســه نکند. جریمه شــامل حال شما خواهد شد. 
این یک قانون جدید هســت و اکثرا رانندگان از آن 
خبر ندارند.«طی این مــدت گرچه چندین بار این 

موضوع از ســوی پلیس مورد تکذیب واقع شده، اما 
همچنان این پیام در شبکه های اجتماعی دست به 
دســت می شود و عالوه بر آن منجر به تماس برخی 
از افراد با مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ نیز شده 
است. ســامانه ای که همانطور که از نامش پیداست 
ارائه خدمات و فوریت های پلیســی است و مواردی 
چون رســیدگی به جرائم رانندگــی جزو وظایف و 
ماموریت هایش نیســت.در همین راســتا، سرهنگ 
عیــن اهلل جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا 
در گفت وگو با ایســنا به این موضوع واکنش نشان 
داد و گفــت:  این پیام و پیام های مشــابه آن کذب 
است و شهروندان نباید به آن توجه کنند. اساسا اگر 
هر نوع تغییری از قانون و مقررات ایجاد شده یا بنا 
باشد پلیس طرح جدیدی را اجرا کند، این موضوع 
حتمــا قبل از انتشــار در شــبکه های اجتماعی در 
رسانه های رسمی و از سوی فرماندهان پلیس اطالع 
رسانی خواهد شد. لذا از شهروندان می خواهم که به 
چنین مواردی توجــه نکنند.وی درباره پیامک های 
جریمه اشتباهی نیز گفت:  یک نکته مهم وجود دارد 
که بارها گفته شــده و اینکه پیامک جریمه شامل 
شناسه قبض و پرداخت است و در واقع اگر پیامکی 
برای رانندگان ارســال شــده و فاقد این مشخصات 
بود، طبیعی اســت که جریمه نشده اند. ضمن اینکه 
جهت اطمینان می توان به ســامانه پرداخت آنالین 
جرائم در ســایت راهور ۱۲۰ نیــز مراجعه کرده و 
اســتعالم خالفی و جرائم خود را با جزئیات دریافت 
کنند.جهانی درباره اینکه اگر پالکی دستکاری شود، 

آیا احتمال صدور جریمه بــرای فردی دیگر وجود 
دارد یــا خیر اظهارکرد:  زمانی کــه دوربینی پالک 
یک خودرو را ثبت می کند، جریمه بالفاصله اعمال 
نمی شود. بلکه این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و 
شماره پالک با نوع خودرو و ... تطبیق داده می شود. 
مثــال اگر راننده یک پراید مشــکی پالکش خودرو 
را دســتکاری کند، شماره پالک دستکاری شده که 
در ســامانه نیز ثبت شــده مورد بررسی قرار گرفته 
و ممکن اســت ماموران متوجه شوند که این پالک 
برای یک سمند سفید رنگ است و طبیعی است که 
در این شرایط جریمه ای هم برای پالک جعلی صادر 
نمی شــود، اما قطعا با فردی که اقدام به دستکاری 
و مخدوش کردن پالک کرده باشد، برخورد خواهد 
شد.معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا ادامه داد:  اما 
اگر به هر دلیلی فردی به جریمه رانندگی که برای 
پالک خودرویش صادر شده معترض باشد، می تواند 
برابر ماده ۵ قانون رســیدگی بــه تخلفات رانندگی 
به همراه مســتندات و مدارک برای رســیدگی به 
موضــوع در فرصت مناســبی بــه اجرائیات پلیس 
راهور در اســتان  یا شهرســتانها مراجعه کند و این 
موضوع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. از این رو 
بــار دیگر تاکید می کنم که هیچ قانون، آیین نامه و 
بخشنامه ای مبنی بر اینکه در صورت جریمه اشتباه 
باید با مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ تماس گرفته 
شــود، وجود ندارد و این اقــدام تنها بار تماس های 
غیرضروری با ســامانه ۱۱۰ را افزایش می دهد. پس 

شهروندان نباید چنین کاری کنند.

معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ 
از کشف ۷۴دستگاه ماینر و ۵۷۲ برد ماینر غیرمجاز از یک 

انبار در جنوب تهران خبر داد.
سرهنگ نادر مرادی در گفت وگو با ایسنا دراین باره گفت: 
مدتــی قبل و درپی دریافت گزارشــی مبنی بر نگهداری 
تعداد زیادی دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتال در یکی از 
انبارهــای واقع در جنوب تهران رســیدگی به موضوع در 
دســتورکار ماموران پلیس اماکن تهران بزرگ قرار گرفت.
وی ادامه داد:  با اقدامات انجام شــده مشــخص شــد که 
گزارش واصله صحیح بوده و تعداد زیادی ماینر و برد ماینر 
در یکی از انبارهای محدوده بهشت زهرا نگهداری می شود 
که در همین راســتا هماهنگی هــای الزم با مقام قضایی 

انجام و مجوزهای الزم برای انجام عملیات دریافت شد.
مرادی با اشــاره به عملیات ماموران گفــت:  ماموران در 
عملیاتی اقــدام به حضور در محل و بازدیــد از این انبار 
کردند که در جریان آن ۷۴ دستگاه ماینر غیرمجاز و ۵۷۲ 

برد ماینر را کشف و ضبط کردند.
همچنین مالک انبار نیز دستگیر و به مقر انتظامی منتقل 
شــد. معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران 
بزرگ درباره ارزش ریالی اقالم کشف شده از این انبار نیز 
گفت: بنابر اعالم کارشناســان مربوطه اقالم کشف شده از 
این انبار دســت کم ۴۰میلیارد ریال ارزش دارند. به گفته 
مرادی، متهم دستگیر شده نیز پس از تشکیل پرونده برای 

ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.

جلســه اضطراری تســهیل تردد و مدیریــت ترافیک در 
پایتخت به ریاســت فرمانده انتظامی تهــران بزرگ برگزار 
شد.به گزارش ایسنا، در پی فرمایشات مقام معظم رهبری 
بر حل مشــکل ترافیک به صورت علمــی که در دیدار روز 
چهارشنبه با نخبگان مطرح شد، جلسه اضطراری تسهیل 
تــردد و مدیریت ترافیک روز ۲۸ آبان به ریاســت فرمانده 
انتظامی تهران بزرگ در مقر پلیس راهور برگزار شد.سردار 
رحیمی در این جلسه که عالوه بر رئیس پلیس راهور تهران 

بزرگ، روسا و فرماندهان دیگر یگان ها نیز حضور داشتند، بر 
استفاده از همه ظرفیت ترافیکی و عملیاتی پلیس پایتخت 
برای تســهیل ترافیک تهران تاکید کرد و گفت:  استفاده و 
بهره گیری از ظرفیت سایر سازمان ها به خصوص شهرداری 
تهران برای کاهش ترافیک تهران در دســتورکار است و در 
حال حاضر ۴۰۰ نفر برای کمک به مدیریت ترافیک پایتخت 
به مجموعه راهور تزریق شــده است.رئیس پلیس پایتخت 
با اشــاره به اینکه در این زمینه از ظرفیت مرکز هوشمند 

کنترل ترافیک راهور و همچنین مرکز فرماندهی و کنترل 
پلیس پایتخت بیش از پیش استفاده خواهد شد، گفت: از 
دیروز طرح های ویژه ای در حوزه روان ســازی و مدیریت 
ترافیک از ســاعت ۱۵ تا ۲۱ در همه نقاط شهر تهران اجرا 
شد.وی با تاکید بر اینکه موضوع مدیریت ترافیک و مقابله 
با ســرقت به صورت ویژه در دســتور کار پلیس پایتخت 
قرار دارد، افزود: در کنــار اقدامات صورت گرفته در حوزه 
روان سازی ترافیک، علل و عوامل افزایش ترافیک پایتخت 
و راه هــای برون رفت از آن در دســتورکار دفتر تحقیقات 
کاربردی پلیس پایتخت قرار گرفته اســت.رحیمی خاطر 
نشــان کرد : موضوع ترافیک نیازمند همراهی و هم افزایی 
سایر سازمان هاســت که در این زمینه وظایف سازمانهای 
مختلف مشخص و به آنها اعالم شده است که انتظار داریم 
همه مسئوالن و متولیان امر پای کار بیایند تا شاهد کاهش 
و حــذف دغدغه مردم در این حوزه باشــیم. پلیس با همه 
توان تالش می کند وظیفه خود را به نحو مطلوب انجام دهد 
ولی شکی نیست که مساله ترافیک نیازمند همراهی و هم 
افزایی جمعی است.فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین 
در حاشیه این نشست جزئیاتی بیشتر از اجرای طرح ویژه 
را تشــریح کرد و گفت:  با توجه به وضعیت ترافیک تهران 
وبه خصوص ترافیــک عصرگاهی ما به عنوان پلیس تالش 

می کنیم تا به سهم خودمان و جدای از ترک فعلی که خیلی 
از دســتگاه ها داشتند، وظایفمان را به درستی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه طرح های پلیس به عنوان مجموعه ای که 
مدیریت صحنــه ترافیک را دارد اجرا خواهد شــد، درباره 
اینکه این طرح ها شــامل چه اقداماتی است، گفت:  اجرای 
طرح هایی ماننــد برخورد با توقف حاشــیه ای غیرمجاز و 
پارک دوبل، تســریع در رسیدگی به تصادفات و بازگشایی 
انســدادهای احتمالی و رفع گره های ترافیکی از جمله این 
اقدامات است.رحیمی درباره اینکه با توجه به تاکیدات مقام 
معظم رهبری بــر انجام اقدامات علمی برای حل مســاله 
ترافیک چه اقداماتی انجام شده است، اظهارکرد:  این  موارد 
که گفته شــد یکسری اقدامات مقطعی است و در کنار آن 
کار علمی از ســوی دفتر تحقیقات کاربردی و پژوهشــگاه 
مــا برای راه های علمی برون رفــت از وضعیت فعلی انجام 
شده و در حال انجام است. رئیس پلیس پایتخت ادامه داد:  
همچنین مواردی از کارهایی را که دستگاه های مختلف باید 
بر حســب قانون انجام دهند تدوین کــرده و پس از پایان 
جلســه اضطراری برایشان فرستادیم.وی ابراز امیدواری که 
هرچه زودتر جلسه شــورای ترافیک شهر تهران با حضور 
شهردار نیز برگزار و در آن نیز اقدامات و تصمیمات الزم در 

مورد ترافیک تهران اجرا شود.

کشف انبار ماینر در جنوب تهران

جلسه اضطراری پلیس برای ترافیک تهران

واکنش پلیس به پیام فراگیر »تماس با ۱۱۰ در صورت جریمه اشتباه«

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران 
بزرگ از واژگونی خودروی اسپورتیج پس از برخورد 
با یک خودروی پارک شــده در خیابان فرعی خبر 
داد.ســرهنگ علی همه خانی در گفت وگو با ایسنا، 
دراین باره گفت:  حوالی ساعت ۱۶ روز جمعه گذشته 
خبر واژگونی یک دســتگاه خودروی اسپورتیج در 
یکــی از خیابان های فرعی در محــدوده فلکه دوم 
تهرانپارس به پلیس راهور اطالع داده شد که درپی 
آن عوامل پلیس در محل حاضر شده و با خودروی 
واژگون شــده در مسیر مواجه شدند. وی با اشاره به 
اقدامات کارشناسی ماموران پلیس راهور اظهارکرد:  
مامــوران در بررســی های خود متوجه شــدند که 
خودروی اسپورتیج با ســرعت زیاد و بیشتر از حد 
مجاز در حال حرکت در یک خیابان فرعی بوده که 
ناگهان با قسمت عقب یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ 
پارک شــده در حاشیه مســیر برخورد کرد.  شدت 
ایــن برخورد به حدی بود که اســپورتیج واژگون و 
متوقف شــد. همه خانی با بیان اینکه در این حادثه 

راننده خودرو دچار آســیب دیدگی ســطحی شد، 
گفت: با توجه به اینکه تصادف در مســیرفرعی رخ 
داده بــود، ترافیکی در این منطقه ایجاد نشــد، اما 
الزم است که رانندگان حتما توجه داشته باشند که 
در معابر فرعی با ســرعت مطمئنه رانندگی کنند و 
توجه بیشــتری به اطراف خود داشته باشند. معاون 
آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ 
همچنین از تصادف شدید یک دستگاه وانت پیکان با 
کامیونت متوقف شده در حاشیه راه بزرگراه یاسینی 
خبر داد و گفت:  این حادثه در ســاعت ۶:۴۵ صبح 
دیروز در مســیر جنوب به شــمال بزرگراه یاسینی 
ورودی پمــپ بنزین رخ داد و درپی آن وانت پیکان 
که در این مســیر در حال تردد بوده با یک دستگاه 
کامیونت که در این حاشــیه این مسیر متوقف شده 
بــود، برخورد کرد. وی ادامه داد: شــدت این حادثه 
به حدی بود که قســمت جلویی وانت پیکان کامال 
جمع شده بود، گفت:  راننده این خودرو نیز در حالی 
که از ناحیه دســت و صورت دچار آســیب دیدگی 

شــده بود، از سوی عوامل اورژانس روانه بیمارستان 
شــد.معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 
تهران بزرگ ادامه داد : کارشــناس تصادفات پلیس 
راهور تهران بزرگ علت این حادثه را عدم توجه به 
جلو راننده وانت پیکان ناشــی از خستگی و خواب 
آلودگــی به میزان ۵۰ درصــد و راننده کامیونت را 
به دلیل توقف در حاشــیه راه بــه میزان ۵۰ درصد 

مقصر اعالم کردند.

تصادف عجیب اسپورتیج در خیابان فرعی 


