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حوادث

براساس اعالم پزشکی قانونی کشور در  ۳سال گذشته  ۹۷هزار
و  ۲۷۲نفر در جادههاي کشور به علت تصادفات رانندگی ،جان
خود را از دست داده اند  .به گزارش مهر ،براساس اعالم سازمان
پزشکی قانونی کشور ،بررس��يهاي صورت گرفته در حوادث
رانندگی پنج سال گذشته ( ۱۳۸۹تا  )۱۳۹۳نشان میدهد كه
بيشترين آمار تلفات حوادث رانندگي در آخرين ماه تابستان و
در زمان اوج سفرهاي تابستاني اتفاق افتاده به نحوي كه مطابق
آمارهاي موجود  ۱۱درصد از كل تلفات حوادث رانندگي پنج سالگذشته
تنه��ا مربوط به ش��هريور ماه اس��ت .طي س��الهاي  ۱۳۸۹ت��ا ،۱۳۹۳
 ۹۷هزار و  ۲۷۲نفر در حوادث رانندگي جان خود را از دست دادند كه از

شده است ،بر اساس اطالعات موجود شهريور ماه سال ۱۳۹۳
نيز با يك هزار و  ۸۱۷كش��ته كمترين و شهريور سال ۱۳۸۹
با دو هزار و  ۴۴۹كش��ته بيشترين تلفات رانندگي درماه آخر
تعطيالت تابستاني را به خود اختصاص میدهند .بر اساس اين
گزارش ،هرچند تلفات حوادث رانندگي در شهريورماه نسبت
ب��ه ديگر ماههاي س��ال رقم باالي��ي را در برمي گيرد اما طي
ج سال اخير تلفات حوادث رانندگي در شهريور سير نزولي
پن 
در پيش گرفته (به اس��تثناي س��ال  ۱۳۹۲كه افزايش جزئي اين آمار را
شاهد بوديم) و مطابق با آمار كلي تلفات حوادث رانندگي  ،تعداد كشته ها
در شهريور ماه نيز رو به كاهش گذاشته است.

مرگ روزانه  ۹۰نفر
در تصادفات رانندگی کشور
اين تعداد  ۱۰هزار و  ۷۰۶نفر تنها در ماه شهريور جان باختهاند .در پنج
سال گذشته كمترين آمار تلفات حوادث رانندگي با  ۱۶هزارو ۸۷۲نفر در
س��ال  ۱۳۹۲و بيش��ترين آن با  ۲۳هزار و  ۲۴۹نفر در سال  ۱۳۸۹ثبت

سرقت مسلحانه از طالفروشی خانیآباد

س��ارقان طالفروشی خانیآباد یک هفته پس ازسرقت مسلحانه خود توسط
پلیس  ،دس��تگیر شدند.به گزارش تسنیم ،در ساعت  21نوزدهم مرداد ماه،
وقوع یک فقره س��رقت مس��لحانه از یک طالفروشی در منطقه خانی آباد –
خیابان ماهان – روبه روی مسجد چهارده معصوم به کالنتری  152خانی آباد
اعالم شد .با حضور مأموران کالنتری در محل و انجام بررسیهای اولیه و بنابر
اظهارات صاحب طالفروش��ی ،چهارمرد کام ً
ال سیاه پوش درحالیکه همگی
دارای البسه یکسان مشکی بوده و جهت پوشاندن صورتهای خود نیز از کاله
ایمنی موتورس��یکلت استفاده کرده بودند ،با تهدید دو قبضه اسلحه جنگی
کالش  ،اقدام به سرقت مسلحانه از طالفروشی کرده و نهایتاً پس از سرقت
بی��ش از 4کیلوگرم ط�لا و جواهرات (بنا بر اظهارات صاحب طالفروش��ی)،
همراه با تیراندازیهای مکرردرخیابان با دو دس��تگاه موتورس��یکلت آپاچی
از محل متواری ش��دهاند .با اعالم خبر س��رقت مس��لحانه به پلیس آگاهی،
بالفاصله کارآگاهان اداره یکم مبارزه با س��رقتهای مسلحانه پلیس آگاهی
تهران بزرگ در محل حاضر و همزمان هماهنگیهای الزم با ش��عبه چهارم
بازپرسی دادسرای ناحیه  34تهران انجام و دستورات قضایی در این خصوص
از سوی مقام قضایی صادر شد .صاحب طالفروشی دراظهاراتش به کارآگاهان
گفت :من و برادرم در طالفروشی بودیم؛ حدودا ساعت  21بود که چهار نفر
سیاهپوش مسلح به دو قبضه اسلحه کالش وارد مغازه طالفروشی شدند و ضمن
تیراندازی درداخل مغازه که حتی یکی از گلولههای شلیک شده نیزبه دیوار
پش��ت س��ر من برخورد کرد ،دو نفر از س��ارقان ما را از مغازه بیرون کردند؛
درحالیکه دو نفر از آنها در مقابل در طالفروش��ی ایستاده و با تیراندازیهای
هوایی (به حالت رگبار) مانع از نزدیک شدن مردم به طالفروشی میشدند،
دو نفر دیگر اقدام به سرقت طال و جواهرات داخل ویترین مغازه کرده و پساز
انجام سرقت ،به سرعت س��وار دو دستگاه موتورسیکلت آپاچی سفید رنگ
شده و از محل متواری شدند .صاحب طالفروشی در خصوص علت به رگبار
ی که سارقان
بس��ته شدن خودرو ش��خصیاش نیز به کارآگاهان گفت :زمان 
با دو دس��تگاه موتورس��یکلت اقدام به فرار کردند ،با خودرو ش��خصی زانتیا
آنها را تعقیب کردم؛ در حین تعقیب ،ضربهای با ماش��ین به یکی از موتورها

وارد کردم که باعث ش��د تا راننده تعادلش را ازدس��ت بدهد و موتورسیکلت
به همراه دو سرنش��ین آن به زمین افتد؛ پس از واژگونی موتور ،ترک نشین
که مس��لح به اسلحه کالش بود ،اسلحه خود را به سمت ماشین من گرفت
و آن را به رگبار بس��ت؛ در آن لحظه تنها توانس��تم خودم را در زیر فرمان
پنهان کنم تا گلولههای شلیک شده به من برخورد نکند؛ در حالی که دیگر
امکان روشن شدن موتورسیکلت وجود نداشت ،یکی از سارقان (راننده موتور)
به همراه دو س��ارق دیگر با موتور از محل متواری ش��د و فرد مس��لحی نیز
که اقدام به ش��لیک گلوله به س��مت ماش��ین کرده بود نیز با تهدید راننده
یک دس��تگاه خودرو عبوری پژو پرش��یا ،راننده پژو را مجبور کرد تا او را از
محل خارج کند.کارآگاهان اداره یکم با بررسی سوابق موتورسیکلت به جای
مانده از سارقان ،اطالع پیدا کردند که موتورسیکلت دارای سابقه سرقت در
منطقه میدان ش��هدا بوده و روز قبل از سرقت طالفروشی ،توسط دو جوان
تنومند وقوی هیکل ،زورگیری شده است.با شناسایی صاحب موتورسیکلت،
بالفاصله اقدامات پلیسی جهت شناسایی سارقان به عنف موتورسیکلت آغاز
ش��د و نهایتاً یکی ازمجرمان س��ابقه دار و از اراذل و اوباش سطح یک تهران

به نام «علیرضا  .گ» (متولد  )1363به عنوان س��ارق اصلی موتور شناسایی
ش��د؛ بررسی سوابق این متهم نشان داد که وی بارها به اتهام ارتکاب جرایم
مختلف س��رقت موتورسیکلت ،سرقت داخل خودرو ،حمل ونگهداری سالح
گ��رم ،زورگیری ،ضرب و جرح عمدی ،قدرت نمایی ،درگیری با مأموران و...
بارها دس��تگیر و روانه زندان شده است .پس از شناسایی علیرضا ،بالفاصله
مخفیگاه وی در جنوب تهران شناسایی و در تحقیقات به عمل آمده مشخص
شد که وی همزمان با تاریخ سرقت از این محل متواری شده است .تحقیقات
جهت شناسایی دیگر اعضای گروه س��ارقان مسلح در دستور کار اداره یکم
پلیس آگاهی قرار گرفت و س��ه متهم دیگر پرونده به نام مراد  .س (متولد
 ،)1358داوود  .گ (متولد  )1367و مهرداد  .ع (متولد  )1370نیز شناسایی
شدند که این سه نفر نیز همانند علیرضا از محل سکونت خود متواری شده
بودند .با بررس��ی سوابق سه متهم دیگرمشخص شد که یکی از متهمان به
نام «مراد  .س» ،متهم تحت تعقیب اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران
بزرگ اس��ت که در س��وم تیر ماه در منطقه س��یزده آبان و طی یک نزاع و
درگی��ری خیابانی اقدام به ارتکاب جنایت کرده و عم ً
ال از زمان ارتکاب قتل
متواری است .س��رانجام با انجام اقدامات پیچیده پلیسی ،مخفیگاه هرچهار
متهم در یک ویالی استیجاری در شمال کشور (استان مازندارن – شهرستان
عباس آباد) شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه  -با همکاری و مساعدت
خوب فرماندهی انتظامی شهرستان عباس آباد  -هر چهار متهم دستگیر و
در بازرس��ی از مخفیگاه آنها تعداد دو قبضه اس��لحه جنگی کالش به همراه
دهها فشنگ جنگی کشف شد .هر چهار متهم پس از دستگیری صراحتا به
سرقت مسلحانه از طالفروش��ی ،در منطقه خانی آباد اعتراف کرده و عنوان
داش��تند که طالهای سرقت شده را در تهران به یک خریدار اموال مسروقه
فروختهاند که این شخص نیز دستگیر و مقادیری از طال و جواهرات مسروقه
کشف شد .دراعترافات به دست آمده از متهمان مشخص شد که آنها از حدود
یک سال پیش اقدام به تهیه دو قبضه اسلحه جنگی کرده بودند که در حال
حاضر تحقیقات تکمیلی جهت شناسایی دیگر جرایم ارتکابی در دستور کار
کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ ،قرار گرفته است.

کالهبرداری با وعده مسکن مهر

فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم از دستگیری کالهبرداری خبر داد که
با وعده اعطای مسکن مهر اقدام به کالهبرداری از  12تن از شهروندان کرده
بود .به گزارش ایسنا ،سرهنگ جعفرعلیزاده در تشریح جزئیات این خبر گفت:
در پی ش��کایت فردی مبنی بر کالهب��رداری از وی ،مأموران کالنتری پرند
رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند .وی با اشاره به تحقیقات
ماموران اظهارکرد :مأموران پلیس پس از تحقیق و بررسی از شاکی متوجه

شدند که این فرد در سال  ،91یک واحد آپارتمان خریداری کرده و شرکت
مسکن مهر متعهد شده که یک سال بعد واحد را تحویل وی دهد ،اما هیچ
اقدامی برای تحویل واحد انجام نشده و در نهایت واحد مسکونی به نام فرد
دیگری جانمایی شده است.علیزاده با بیان اینکه مأموران پلیس مشخصات فرد
کالهبردار را از شاکی گرفته و تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری
وی ،آغاز کردند ،گفت :ماموران پس از هماهنگی قضایی و تشکیل یک تیم

حریق عمدی در مراتع زنجان

بخشی از مراتع روستای گلچین حد فاصل طارم و زنجان و منطقه
حفاظت ش��ده س��رخ آباد طی روزهای اخیر طعمه حریق عمدی
شد .آتش سوزی که از روز یکشنبه در برخی مراتع زنجان آغاز شد
و خس��ارات زیادی به بار آورد ،منشا انسانی داشته و عمدی بوده
اس��ت .آتش س��وزی در مراتع و جنگلهاي منطقه حفاظت شده
س��رخ آباد زنجان به گفته شاهدان محلی و همچنین تائید برخی
مس��ئوالن به علت درگیری بر س��ر باغ گردو بوده است .درگیری
بین اهالی دو روس��تا موجب ش��د که درختان و علفزارها قربانی
کینه توزی ش��وند و آتش کینه به ج��ان درختان و مراتع افتاد و
باع��ث از بین رفتن بخشهاي زیادی از مراتع در منطقه حفاظت
ش��ده سرخ آباد شد .بیش از  ۱۵۰نفر از نیروهای مردمی ،نظامی
و بس��یج برای مهار آتش به منطقه اعزام شدند.به گزارش تسنيم،
میزان آتش س��وزی در منطقه سرخ آباد شهرستان طارم نزدیک
به ۵۰هکتار ،کله س��ر شهرستان زنجان  ۳۰هکتار و در رشیدآباد
 ۲۰هکتار بود که با حضور نیروهای مختلف مردمی ،بسیج ،سپاه،

و ارتش خاموش ش��د .گفتنی است منطقه سرخآباد محل زندگی
حیواناتی مانند پلنگ و خرس قهوهای است.

عملیاتی به محل کار وی اعزام و متهم به هویت معلوم را دستگیر کردند و برای
بررسی و بازجویی به پلیس آگاهی انتقال دادند.فرمانده انتظامی شهرستان
رباط کریم با اشاره به بازجوییهای پلیس از این متهم خاطرنشان کرد :متهم
دستگیر شده در بازجوییهاي پلیسی ،جرم خود را قبول کرده و به  12فقره
کالهبرداری به همین ش��یوه در ش��هر پرند اعتراف کرد .به گفته وی متهم
پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی ،تحویل مرجع قضایی شد.

حمله وحشیانه  ۱۴پلیس به یک معلول!؟

یک بار دیگر مردم آمریکا با مش��اهده تصاویر ضرب و جرح یک شهروند
سیاهپوست به دست نیروهای پلیس این کشور ،بهت زده شدند .به گزارش
ابنا ۱۴ ،پلیس ش��هر سانفرانسیس��کوی آمریکا ،یک سیاهپوست معلول
را به اتهام همراه داش��تن «عصا» ،ش��دیدا ً مورد ضرب و جرح قرار دادند.
تصاویر مذکور که از طریق اینترنت منتش��ر شده است ۱۴ ،پلیس شهر
سانفرانسیسکو را نش��ان میدهد که یک مرد سیاهپوست معلول را مورد
ض��رب و جرح قرار میدهند .این سیاهپوس��ت معلول فقط به این خاطر
کتک مفصل خورد که «عصا» به همراه داشت .این سیاهپوست علیرغم
اینکه یک پای مصنوعی داش��ت ،توس��ط نیروهای پلیس به زمین پرت
ش��د و حتی عناصر پلیس به او دس��تبند زدند .ضرب و شتم سیاهان به
دست عناصر پلیس آمریکا ،اکنون دیگر به یک سریال هرروزه تبدیل شده
است .سال گذشته یک سیاهپوست ۱۸ساله به دست نیروهای پلیس در
شهر «فرگوسن» کشته ش��د.در پی این حادثه و حوادث مشابه در دیگر
شهرهای آمریکا ،اعتراضات گستردهای در این کشور علیه تبعیض نژادی
و بیعدالتی صورت گرفت .بر اس��اس بررس��یهای انجام شده ،در آمریکا
قربانیان تیراندازی پلیس  ۴۰۰بار بیشتر از کشور چین است.

بازگشت به زندگی پس از ایست کامل قلبی

مرد ٦٥س��اله پس از ایس��ت کامل قلبی ،با تالش امدادگران اورژانس
به زندگی بازگش��ت .فرامرز ش��اهین ،مدیر مرک��ز مدیریت حوادث و
فوریتهای پزش��کی چهارمحالوبختیاری ،در اینب��اره به ایرنا گفت:
س��اعات پایانی دوشنبه ،در تماس با مرکز پیام اورژانس  ١١٥شهرکرد،
اعالم ش��د ،مردی ٦٥ساله دچار کاهش س��طح هوشیاری شده است.
وی گفت :بالفاصله پس از دریافت گزارش حادثه ،واحد امدادی اورژانس
ش بیمارس��تانی  ١١٥بر بالین بیمار حاضر ش��دند و پس از بررسی
پی 
عالئم حیاتی بیمار ،دریافتند وی دچار ایست قلبی -تنفسی شده است.
شاهین اظهار کرد :پس از حضور کادر اورژانس ،عملیات احیای قلبی -
ریوی پیش��رفته برای بیمار آغاز شد و پس از آن عالئم حیاتی این مرد
٦٥ساله بازگشت و پس از احیا ،به بیمارستان هاجر شهرکرد منتقل شد.
وی گفت :هنگامی که فردی دچار کاهش هوشیاری ،ایست قلبی -ریوی
و قطع عالئم حیاتی میشود ،گزارش سریع حادثه و همکاری اطرافیان
بیمار با امدادگران ،تأثیر به سزایی در موفقیت عملیات احیا و بازگشت
فرد به زندگی خواهد داشت.

انفجار در یکی از پایگاههای
اورژانس تهران

مدی��ر روابط عمومی اورژانس تهران از انفج��ار در یکی از پایگاههای
اورژانس ش��مال پایتخت خبر داد .حسن عباسی در گفتگو با ایسنا،
دراین باره گفت :حادثه انفجار در پایگاه اورژانس نو بنیاد در س��اعت
 11:52ديروز رخ داد که به دنبال آن یکی از تکنيسینهای اورژانس
و پیمانکاری که مسئول شارژ کپسولهای اکسیژن بود ،دچار حادثه
ش��دند.وی در توضیح بیش��تر این حادثه افزود :پیمانکاری مس��ئول
تعویض کپس��ولهای اکسیژن اس��ت و اين فرد صبح ديروز به پایگاه
اورژانس نوبنیاد مراجعه و در حال تعویض کپسول اکسیژن به منظور
ش��ارژ مجدد آن بود که ناگهان هنگام جابجایی ،این کپسول منفجر
ش��ده و فرد پیمانکار و تکنیس��ین اورژانس دچار مصدومیت شدند.
عباسی ،میزان سوختگی این دو فرد را حدود  25درصد اعالم کرد و
گفت :این افراد از ناحیه س��ر ،صورت و دستها دچار سوختگی شده و
هم اکنون در بیمارستان شهید مطهری تحت درمان هستند.

سقوط چترباز
از ارتفاع سه هزار متری دماوند

چترباز تهرانی از س��قوط در ارتفاعات سه هزارمتری دماوند جان سالم
به در برد .مسئول امداد و نجات جمعیت هالل احمر شهرستان دماوند
گفت :این چترباز 35س��اله به علت شکستگی پا وخونریزی داخلی به
بیمارس��تان سوم شعبان منتقل شد .حس��ین فارابی با اشاره به اینکه
این حادثه عصر روزسه شنبه حین پرواز برای این چتربازرخ داد گفت:
هش��ت نفر از عوامل امداد و نجات هالل احم��ر دماوند این چترباز را
نجات دادند .مهدی معطری  ،مربی س��ایت پرواز شهرستان دماوند با
بیان اینکه علت س��قوط چترباز درحال بررسی است ،گفت :اشتباهات
چترباز ،شرایط نامساعد آب و هوا ،نداشتن فنون الزم برای هدایت چتر،
ش کافی از مواردی است
نداشتن آگاهی از منطقه پرواز و نداشتن آموز 
که باعث حادثه هنگام چتربازی میشود  .دهکده اشنهدر روستای چنار
شرق بخش مرکزی دماوند واقع شده و ارتفاعات آن محل مناسبی برای
پرواز چتربازها است.

باران سیلآسا در چین قربانی گرفت

ب��اران ش��دید و سیلآس��ا در جنوب غرب چین ،جان هش��ت تن را
گرفت .به گزارش ایس��نا ،بنابراعالم مقامات محلی اس��تان سیچوآن،
بارش ش��دید باران که از روز یکشنبه آغاز شده ،هشت کشته برجای
گذاشته و  18نفر نیز در این حادثه ناپدید شدهاند .مرکز کنترل سیل
و خشکسالی استان «س��یچوآن» اعالم کرد :باران و سیالب ،زندگی
 564هزار نفر از س��اکنان شش شهررا مختل کرده و موجب آوارگی
 12هزار و  500نفر دیگر ش��ده اس��ت .همچنی��ن در پی این حادثه
طبیعی و وقوع رانش زمین چندین خانه تخریب ش��ده و برق برخی
مناطق قطع شده است.

چشمان عجیب این زن
همه را شوکه کرده است!

یک زن برزیلی از بیماری عجیب چشمی رنج میبرد که پس از 20سال،
همچنان پزشکان نتوانسته اند درمانی برای او پیدا کنند .درمورد بیماری
این زن باید گفت که از چشمان او ماده ای مانند کریستال سفید خارج
میشود!این جسم عجیب در ابتدا و در هنگام خروج از چشم کمی نرم
میباش��د اما خیلی سریع به جسمی خشک و سفت تبدیل میشود و
وی را به شدت آزار میدهد.لورا میگوید حداقل هفته ای یک بار چنین
اتفاق عجیبی را تجربه میکند و گاهی در یک روز بیش از  30کریستال
س��فید از چشمش خارج میش��ود .او میگوید در زمانی که در سرکار
هستم اگر چنین اتفاقی رخ دهد خیلی شرایط سخت میشود چرا که
درد بسیار زیادی را تحمل میکند و شرایط بسیار سختی را پشت سر
میگذارد.این زن برزیلی گفته است اولین بار در 15سالگی چنین اتفاقی
را تجربه کرده و حاال پس از  20سال هنوز پزشکان نتوانسته اند درمانی
برای چشمانم پیدا کنند.

