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کسی که بنده درهم و دینار باشد، 
مورد لعن خداوند قرار می گیرد.

             

روزنامه

حـــــــــوادث

150 فقره سرقت در پرونده 
سارقان درون خودرو در شیراز

 یک کشته و 4 مجروح حاصل برخورد پراید 
با پیکان در جهرم

کامیون حامل کاپشن 
و ترازوی دیجیتال قاچاق 

در پاسارگاد توقیف شد

کشف الستیک قاچاق در المرد

فوتبال ایران پر از ستاره هایی است که اکثر آنها به 
قول خودشان به حق شان در این فوتبال نرسیده اند.

توجه  با  آنها  از  برخی  آنالین،  جم  جام  گزارش  به 
به استعداد شگرفی که در فوتبال داشتند می توانستند 
مرزها را پشت سر بگذارند و به فوتبال اروپا راه پیدا 
نشان  وسیع تری  ابعاد  در  را  خود  درخشش  و  کنند 

بدهند اما هرگز چنین نشد.
ایران  فوتبال  در  بزرگی  استعدادهای  مقابل  در  اما 
وجود داشته اند که هم در سطح آسیا درخشیدند و هم 

به فوتبال اروپا راه یافتند.
در تاریخ 58 ساله حضور ایران در جام ملت های آسیا 
بازیکنان متعددی برای ایران درخشیده اند؛ اما بی شک 
هستند،  نفر  سه  این  بازیکنان  بهترین  و  طالیی ترین 
فوق  سه  عزیزی.  خداداد  و  باقری  کریم  دایی،  علی 
فوتبال  حمله  زمانی خطرناک ترین خط  که  ستاره ای 
مثلث طالیی هرگز  این  بودند.  داده  تشکیل  را  آسیا 
در فوتبال ایران تکرار نشد به خصوص زوج رؤیایی و 

ویران کننده علی دایی، خداداد عزیزی.
این سه ستاره پس از جام ملت های 1996 امارات راه 

پربار اما پر از فراز و نشیبی داشتند.
علی دایی

کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ایران پس از درخشش 
بی نظیر در جام ملت های آسیا لژیونر شد و به عنوان 
نخستین بازیکن ایرانی راهی بوندسلیگا شد تا در تیم 
آرمینیا بیله فلد بازی کند. دایی در سال های بعد سر 
از بایرن مونیخ و هرتابرلین درآورد. می توان گفت که 

علی دایی پروسه آقای گل جهان شدن را از همان جام 
ملت های 96 امارات شروع کرد و در سال های بعد این 
رکورد شکست. حضور در دو جام جهانی اتفاق دیگر 
از جام  بعد  در سال های  آقای گل جام جهانی  برای 

ملت های آسیا بود.
علی دایی دو بار دیگر در جام ملت ها بازی کرد.

در میان تمام ستاره های نسل آن زمان دایی موفق ترین 
را  آسیا  بازیکن  برترین  جایزه  هم  یک بار  او  است. 

برد.
خداداد عزیزی

زوج طالیی علی دایی در جام ملت های آسیا خداداد 
بود. مرد ریزنقش، تکنیکی و تندوتیز که یکی پس از 
دیگری به علی دایی پاس گل داد تا بهترین بازیکن 

جام ملت های آسیا شود.
پیش  در  نوسانی  پر  بسیار  راه  ادامه  در  اما  خداداد 
گرفت. از پیوستن به کلن تا حاشیه های حضورش در 
این تیم آلمانی. از خط خوردن از تیم ملی فوتبال ایران 
به دست بالژویچ تا انتقال به لیگ آمریکا و درنهایت 
عطف  نقطه  ایران.  فوتبال  با  بی سروصدا  خداحافظی 
فوتبال او گلی است که در سال 97 به استرالیا زد تا 

ایران بعد از 20 سال به جام جهانی برود.
خداداد عزیزی جایزه برترین بازیکن آسیا را در سال 
نامزد  هم  دایی  علی  که  جایزه ای  کرد،  دریافت   96

دریافت آن شده بود.
کریم باقری

کریم باقری نسبت به آن دوتای دیگر خداداد عزیزی 

او  قرمز  کارت  اگر  بود.  حاشیه تر  کم  دایی  علی  و 
در دیدار با قطر در مقدماتی جام جهانی 98 را نادیده 
بگیریم او در طول دوران فوتبال خود هرگز حاشیه ای 

نداشت.
باقری نیز اندکی پس از پیوستن علی دایی به آرمینیا 
را  ایرانی  زوج  و  شد  آلمانی  تیم  این  راهی  فلد  بیله 

تشکیل دادند.
راه  عزیزی  خداداد  همانند  نیز  باقری  کریم 
چارلتون  به  پیوستن  با  باقری  داشت.  پرفرازونشیبی 
برتر  لیگ  تاریخ  ایرانی  نخستین  عنوان  نیز  انگلیس 
هرگز  هرچند  کرد  خودش  آن  از  هم  را  انگلیس 
برای این تیم به میدان نرفت. او در سال 89 با فوتبال 

خداحافظی کرد.
او  بود. هرچند  برزیل  مقابل  نیز  او  بازی خداحافظی 
آسیا  بازیکن  برترین  جایزه  دریافت  نامزد  یک بار 
شد اما برخالف دایی و عزیزی هرگز به این افتخار 

بزرگ نرسید.

قهرمانی  نوجوانان  یک  منطقه  هاکی  مینی  مسابقات 
کشور در شهرستان سمیرم اصفهان با نایب قهرمانی تیم 

فارس به پایان رسید.
عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
و  ورزش  کل  اداره  اطالع رسانی  و  خبری  پایگاه  و 
هاکی  هیئت  سرپرست  افشار  خدیجه  فارس،  جوانان 
با خبرنگار روابط عمومی  فارس در گفت وگو  استان 
دراین باره گفت: این رقابت ها با حضور تیم های تهران، 
بویراحمد  و  کهگیلویه  و  خوزستان  اصفهان،  فارس، 

پایان  در  و  شد  برگزار  سمیرم  شهرستان  میزبانی  به 
به  بویراحمد  و  کهگیلویه  و  فارس  اصفهان،  تیم های 

ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
علی  محمدی،  امیرحسین  فارس  تیم  در  افزود:  وی 
هرمزان،  اصغر  کرمی،  آریا  کرمی،  علی  شاهین، 
علیرضا بنان، بنیامین نیرومند تبار، مهدی فرهادی بازی 
می کردند که با مربیگری و سرپرستی هادی جمشیدی 

و غالم روزی طلب به این عنوان دست یافتند.
باز فارس در مسابقات قهرمانی کشور است.افشار بیان کرد: این نخستین موفقیت نوجوانان هاکی 

صحنه سازی پسر نوجوان برای فرار از قتل

باند سارقان خودرو و موتورسیکلت در شیراز متالشی شد

عنوان  کسب  با  الرستانی  جوان 
انتخابی  رقابت های  در  نخست 
بزرگ ساالن استان فارس موفق شد 
قهرمانی  مسابقات  در  حضور  جواز 

کشور را به دست آورد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
پایگاه  و  عمومی  روابط  از  نقل 
کل  اداره  اطالع رسانی  و  خبری 
نقل  به  فارس،  جوانان  و  ورزش 
ایپنا  ایران-  ورزش  خبرگزاری  از 
واحد فارس، پیکارهای کشتی آزاد 
فارس  استان  بزرگ ساالن  انتخابی 
عسکرپور  محمدرضا  و  شد  برگزار 
در  الرستانی  ملی پوش  کشتی گیر 
و  رفت  میدان  به  باالتر  وزن  یک 
با امتیاز عالی  تمامی رقبای خود را 
سکوی  بر  و  برداشت  رو  پیش  از 

قهرمانی ایستاد.
وی در دور اول این رقابت ها موفق 
شهرستان  از  رمضانیان  سعید  شد 
صفر  بر   10 حساب  با  را  آباده 
قرعه  با  بعد  و در دور  مغلوب کند 

استراحت روبه رو شد.
این کشتی گیر شایسته الرستانی در 

دور سوم علیرضا صفایی را با حساب 
11 بر صفر شکست داد و در کشتی 
تیم  از  بهی پور  پیمان  نیز  چهارم 
شیراز »ب« را با نتیجه 10 بر صفر 
یافت.  فینال راه  به  در هم کوبید و 
عسکرپور در دیدار نهایی موفق شد 
کشتی گیران  از  روستایی  علیرضا 
باسابقه تیم شیراز »الف« را با امتیاز 
و  بردارد  رو  پیش  از  صفر  بر   11
عنوان نخست وزن 70 کیلوگرم را 

از آن خود کند.
رسمی  مربی  عسکرپور  داود 
اسبق  قهرمان  و  کشتی  فدراسیون 
مربی،  به عنوان  آسیا  آزاد  کشتی 
در  را  الرستانی  کشتی گیر  این 
انتخابی  آزاد  کشتی  رقابت های 

استان فارس همراهی کرد.
انتخابی  آزاد  کشتی  پیکارهای 
به منظور  فارس  استان  بزرگ ساالن 
مسابقات  به  برتر  نفرات  اعزام 
 108 حضور  با  کشور  قهرمانی 
تیم شهرستان های  از 17  کشتی گیر 
امید  کشتی  خانه  در  فارس  استان 

نوروزی شیراز برگزار شد.

الرستان  پردیس  گروه  و  غار  انجمن  اعضای 
برای اولین بار سخت ترین دره آبی هیدرولیکی 

ایران را با موفقیت پیمایش کردند.
روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
سه  الرستان،  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی 
انجمن غارنوردی گروه پردیس  از اعضای  نفر 
و  الهی  رسول  شفیعی،  عاطفه  بنام های  الرستان 
از  بار  اولین  برای  شفیعی  علمدار  سرپرستی  به 
الرستان سخت ترین دره آبی هیدرولیکی ایران 

بنام الیت را با موفقیت پیمایش نمودند.
دستاوردهای  از  یکی  گفت:  شفیعی  علمدار 
بار  اولین  برای  که  دره پیمایی  دوره  برگزاری 
شد  برگزار  الرستان  در  افراد  این  حضور  با 
چالش  پر  دره های  پیمایش  و  دانش افزایی 
است.  بوده  خروشان  آب های  با  درگیری  و 
از  دعوت  با  ارویکا  دره نوردی  تخصصی  تیم 
رضوی،  خراسان  شیراز،  الر،  از  دره نوردانی 
مهاباد، تهران، کرج، مهاباد، بهبهان، چهارمحال 
کارگاه  این  در  تا  آمدند  هم  گرد  بختیاری 
آموزشی آخرین تکنیک ها و بروزترین ابزارها 
اشتراک  به  هم  با  را  طناب گذاری ها  سیستم  و 

بگذارند.

کسبنشانطالدرمسابقاتانتخابیفارس؛
کشتی گیر الرستانی جواز حضور در پیکارهای 

بزرگ ساالن کشور را کسب کرد

پیمایش سخت ترین دره آبی 
هیدرولیکی ایران 
توسط گروه پردیس

در خانه نشسته بودم که به رفتارهای مقتول 
مشکوک شدم، احساس ترس به من دست 

داد.
بامداد  دقایق  نخستین  مشرق،  گزارش  به 
باغ فیض   ۱۴۰ کالنتری  مأموران  خرداد   ۲۰
پایتخت  قتل  بازپرس کشیک  با  تماس  در 
در  چهل وهفت ساله ای  مرد  کردند  اعالم 
خانه مجردی اش در خیابان پیامبر مرکزی، 

خیابان هجرت به قتل رسیده است.
دقایقی بعد از اعالم این خبر بازپرس امور 

جنایی تهران به همراه اکیپ تشخیص هویت 
آگاهی و کارشناسان پزشکی قانونی درصحنه 
جرم که طبقه دوم یک ساختمان چهار طبقه 
بود حاضر شده و مشغول تحقیقات درباره این 

قتل شدند.
ضربه  هفت  با  مقتول  داد  نشان  اولیه  بررسی 
چاقو به قتل رسیده و آثار به هم ریختگی وسایل 

قانونی  پزشکی  همچنین کارشناسان  بود  مشهود  خانه وی  در 
اعالم کردند حدود ۶ تا ۱۰ ساعت از مرگ مقتول می گذرد.

تحقیقات تکمیلی حاکی از آن بود مقتول نیروی خدماتی یکی 
از بیمارستان های غرب تهران بوده و در آخرین شیفت کاری اش حاضر نشده 

بود.
خانواده اش  با  وی  پاسخگویی  عدم  و  حضور  عدم  از  پس  بیمارستان  مسئوالن 
که در شهرستان سکونت دارند، تماس گرفته که تماس های خانواده مقتول نیز 
بی فایده مانده و درنهایت از یکی از بستگانشان که در تهران سکونت داشت، 

خواستند به منزل مقتول مراجعه کند.
یکی از بستگان مقتول نیز به منزل وی مراجعه کرده و پس از عدم پاسخگویی 
مقتول، با کلیدساز به خانه مقتول بازگشته و پس از گشودن در خانه، با جسد 
غرق در خون مقتول در اتاق نشیمن مواجه شده و مراتب را به پلیس اعالم کرده 

بود.
با حضور تیم جنایی در محل قتل مشخص شد دوگوشی تلفن همراه مقتول نیز از 
منزل به سرقت رفته است که کارآگاهان در ادامه تحقیقات بر روی گوشی های 
بازداشت مرد جوانی شدند که  به  بعد موفق  سرقت شده متمرکز شده و مدتی 

یکی از گوشی های تلفن همراه مقتول نزد 
وی بود.

متهم بازداشت شده پس از دستگیری منکر 
که  گفت  و  شد  مقتول  با  ارتباط  هرگونه 
گوشی تلفن همراه را داخل یک پاکت 
پیداکرده  مقتول  منزل  پارکی حوالی  در 

است.
روی  بر  تحقیقات  ادامه  در  کارآگاهان 
نیز  مقتول  همراه  تلفن  گوشی  دومین 
متمرکز شده تا اینکه ۲۱ شهریور، متهم 
اصلی قتل را در پایانه مسافربری ارومیه 

بازداشت کردند.
از  دارد پس  سال سن   ۱۸ زیر  متهم که 
تهران  جنایی  امور  دادسرای  به  انتقال 
به  اظهاراتش  در  اعتراف کرد و  قتل  به 
در  پدرم  با  حادثه  روز  گفت:  بازپرس 
به پارک رفتم، مقتول  خانه جروبحث کرده بودم و 
در پارک بود، با او در آنجا آشنا شده و با وی درد و 
دل کردم، بعد او مرا به خانه اش دعوت کرد و من نیز 
به خانه او رفتم، در خانه از من پذیرایی کرد و نهار خوردیم، در 
خانه نشسته بودم که به رفتارهای وی مشکوک شدم و احساس ترس به 

من دست داد، گمان می کردم مقتول قصد اذیت کردن مرا دارد.
به  آب  نوشیدن  برای  فرصت  یک  در  که  بودم  شده  وحشت زده  افزود:  وی 
و  رفته  مقتول  سمت  به  سپس  برداشتم  چاقویی  آشپزخانه  از  رفتم،  آشپزخانه 
به هم ریختم، قصد داشتم  از قتل وسایل خانه را  بعد  به وی زدم،  چندین ضربه 
صحنه سازی کردم و به نحوی جلوه دهم که انگار سرقت از خانه صورت گرفته 
است، سپس دوگوشی تلفن همراه مقتول را از خانه برداشتم و بیرون آمدم، یکی 
از گوشی ها را در پاکتی گذاشته و داخل پارک انداختم، گوشی تلفن دیگر را با 
خودم نگه داشته و به ارومیه رفتم، در این مدت سرگردان بودم و درنهایت قصد 

بازگشت به تهران را داشتم که در پایانه مسافربری بازداشت شدم.
درنهایت پرونده با توجه به سن متهم )زیر ۱۸ سال بودن(  با صدور قرار عدم 
صالحیت برای رسیدگی به دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان فرستاده شد و متهم 

نیز در اختیار کانون اصالح و تربیت قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شیراز از شناسایی و دستگیری باند 
با  7 نفره سارقان حرفه ای خودرو و موتورسیکلت 

40 فقره سرقت در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ دالور القاصی مهر در گفت وگو با خبرنگار 
بابیان این خبر، گفت: در پی  پایگاه خبری پلیس 
مختلف  مناطق  در  خودرو  سرقت های  افزایش 
تشکیل  پلیس  مأموران  از  ویژه ای  تیم  شیراز  شهر 
مأموران  به صورت ویژه در دستور کار  و موضوع 

انتظامی قرار گرفت.

و  فنی  اقدامات  انجام  با  پلیس  مأموران  افزود:  وی 
تخصصی و گشت زنی نامحسوس و هدفمند اعضای 
باند 7 نفره سارقان را شناسایی و پس از هماهنگی 
با مراجع قضایی در یک عملیات ضربتی آن ها را 

در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
سرهنگ القاصی مهر تصریح کرد: متهمان دستگیر 
سرقت  فقره   40 به  پلیس  فنی  تحقیقات  در  شده 

خودرو و موتورسیکلت اقرار کردند.
این مقام انتظامی بابیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه 

متهمان، 40 دستگاه موتورسیکلت و خودرو مسروقه 
کشف و تحویل مالباختگان گردید، تصریح کرد: 
این سارقان حرفه ای تحویل مراجع قضایی و از آن 

طریق روانه زندان شدند.
داشت:  عنوان  شیراز  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
هرگونه  مشاهده  صورت  در  می توانند  شهروندان 
به  را  مراتب  شبانه روز  طول  در  مشکوک  موارد 
اطالع  پلیس  پایگاه  نزدیک ترین  به  یا   110 پلیس 

دهند.

طالیی ترین مثلث تاریخ فوتبال در تاریخ جام ملت های آسیا

فارس نایب قهرمان رقابت های هاکی منطقه یک کشور شد

یک  محموله  یک  گفت:  پاسارگاد  انتظامی  فرمانده 
دستگاه  یک  از  قاچاق  ریالی  میلیون   400 و  میلیارد 
کامیون ایسوزو در این شهرستان توسط مأموران پلیس 

آگاهی کشف شد.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  نیکبخت  محمد  سرهنگ 
پایگاه خبری پلیس، بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی 
یک  به  مواصالتی  محورهای  در  گشت زنی  حین  در 
دستگاه کامیون حامل پوشاک به ظن قاچاق مظنون و 

آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: مأموران ضمن دستگیری راننده، در بازرسی 
از آن کامیون موفق به کشف 907 ثوپ انواع کاپشن 
گمرکی  مدارک  فاقد  دیجیتال  ترازوی  دستگاه   90 و 
شدند. سرهنگ نیکبخت با اشاره به اینکه ارزش ریالی 
کاالهای مکشوفه برابر نظر کارشناسان یک میلیارد و 
400 میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: پس 

از تشکیل پرونده متهم تحویل مراجع قضایی شد.
فرمانده انتظامی شهرستان پاسارگاد عنوان داشت: با تمام 
اقدامات الزم برای کنترل محورهای  توان و امکانات، 
مواصالتی و توقیف خودروهای حامل کاالی قاچاق در 

دستور کار پلیس پاسارگاد قرار دارد.

فرمانده انتظامی المرد گفت: مأموران مبارزه با کاالی 
قاچاق پلیس آگاهی شهرستان موفق به کشف 27 حلقه 
الستیک خودرو سنگین به ارزش یک میلیارد و 100 
پراید  وانت  دستگاه  یک  از  بازرسی  در  ریال  میلیون 

شدند.
سرهنگ علیرضا نوشاد در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 
قاچاق  با  مبارزه  راستای  در  کرد:  بیان  پلیس،  خبری 
کاال و ارز، مأموران پلیس آگاهی هنگام گشت زنی و 
کنترل محورهای مواصالتی به یک دستگاه وانت پراید 
به ظن حمل کاالی قاچاق مشکوک و خودرو را برای 

بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ نوشاد تصریح کرد: مأموران موفق شدند در 
به  حلقه الستیک خارجی  از آن خودرو، 27  بازرسی 
ارزش یک میلیارد و 100 میلیون ریال که فاقد هرگونه 

اسناد و مدارک گمرکی و قاچاق بود کشف کنند.
تشکیل  از  پس  متهم  اینکه  بابیان  انتظامی  مقام  این 
کرد:  نشان  خاطر  شد،  قضایی  مراجع  تحویل  پرونده 
متأسفانه عده ای سودجو منافع اقتصادی کشور را زیر 
که  خارجی  کاالهای  قاچاق  به  اقدام  و  گذاشته  پا 
بی کیفیت هستند می کنند که پلیس در این راستا برابر 

قانون با آنان برخورد می کند.

از  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
دستگیری اعضای باند 2 نفره سارقان 
فقره   150 کشف  و  خودرو  درون 

سرقت از آن ها در شیراز خبر داد.
در  گودرزی  احمدعلی  سردار 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 
چند  وقوع  دنبال  به  گفت:  پلیس، 
فقره سرقت سریالی درون خودرو در 
شهرستان شیراز، موضوع شناسایی و 
دستگیری سارقان به صورت ویژه در 

دستور کار مأموران قرار گرفت.
انجام  بررسی های  در  داد:  ادامه  وی 
شده توسط مأموران انتظامی کالنتری 
18 ولیعصر شهرستان شیراز، مشخص 
شد سارقان در ساعات پایانی شب با 
پرسه زنی در بین خودروهای پارک 
به  اقدام  در کوچه های خلوت،  شده 

سرقت از درون خودروها می کنند.
اظهار  فارس  استان  انتظامی  فرمانده 
گشت زنی های  با  مأموران  کرد: 
هدفمند و اقدامات اطالعاتی، دو نفر 
و  ضبط  سرقت  حین  در  که  سارق 
بودند  خودرو  دستگاه  یک  از  باند 
رویت  با  سارقان  که  شناسایی  را 
 405 پژو  دستگاه  یک  با  مأموران 

متواری شدند.

سردار گودرزی بابیان اینکه مأموران 
موفق شدند در یک عملیات ضربتی 
پس از طی مسافتی تعقیب و گریز 
یک  اعضای  که  سارق  نفر   2 هر 
باند بودند را دستگیر و به کالنتری 
متهمان  کرد:  تصریح  کنند،  منتقل 
در بازجویی فنی و تخصصی به 150 
فقره سرقت درون خودرو در شیراز 

اقرار کردند.
اشاره  با  انتظامی  ارشد  مقام  این 
سرقت  صحنه های  کلیه  اینکه  به 
زیادی  تعداد  تاکنون  و  بازسازی 
خاطر  شده اند،  شناسایی  شکات  از 
مخفیگاه  از  بازرسی  در  کرد:  نشان 
این سارقان حرفه ای، تعدادی قطعات 
خودرو و تلفن همراه مسروقه کشف 

و تحویل مالباختگان شد.
اینکه  به  اشاره  با  گودرزی  سردار 
و  قضایی  مراجع  تحویل  سارقان 
شدند،  زندان  روانه  طریق  آن  از 
نقش  شهروندان  مشارکت  گفت: 
دارد  از سرقت  پیشگیری  در  مهمی 
مشاهده  صورت  در  شهروندان  و 
می توانند  مشکوک  موارد  هرگونه 
طریق  از  وقت  اسرع  در  را  مراتب 

تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

فارس،  استان  پلیس راهور  رئیس 
پراید  دستگاه  یک  برخورد  گفت: 
با یک دستگاه پیکان در بخش خفر 
شهرستان جهرم، یک نفر کشته و 4 

نفر مجروح شدند.
در  عباسی  مصطفی  سرهنگ 
پایگاه خبری  با خبرنگار  گفت وگو 
پلیس، بیان کرد: مأموران پلیس راهور 
از وقوع یک فقره تصادف رانندگی 
در بخش خفر شهرستان جهرم مطلع 

و بالفاصله در محل حاضر شدند.
وی ادامه داد: مأموران مشاهده کردند 
با  سرنشین   5 با  پراید  دستگاه  یک 

که  برخورد  پیکان  دستگاه  یک 
و  سرنشینان  از  یکی  فوت  به  منجر 
مجروحیت 4 سرنشین دیگر خودرو 

پراید شده است.
اینکه  بابیان  عباسی  سرهنگ 
این  علت  پلیس راه  کارشناس 
تصادف را سبقت غیرمجاز از جانب 
راننده پراید اعالم کرد، به رانندگان 
عزیز توصیه کرد: پلیس با رفتارهای 
پرخطر و تخلفات رانندگی که باعث 
رانندگان  سایر  جان  افتادن  خطر  به 
قانونی  و  شدید  برخورد  می شود 

می کند.


