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 21روز  شکنجه مادر و 2 کودک
در اسارتگاه شوهر

جزییات  21روزه شکنجه های وحشتناک مادر 
و 2 دخترش در مشــهد فاش شــد. این زن  و دو 
دختر 5 و 7ساله اش  که در اسارتگاه پدر خانواده 
هر روز بدون آب و غذا شکنجه می شدند، نجات 
یافتند.    اعظم یک زن 30ساله با دیپلم انسانی، 
یکــی از مثال های تمــام زنانی اســت که مورد 
خشونت های وحشتناک شــوهر معتادش قرار 
گرفته و حاال منتظر است تا ببیند دادگاه در مورد 
شوهر او چه تصمیمی می گیرد.  اعظم و شوهرش 
12 سال است که با هم زندگی می کنند و در این 
مدت انواع خشونت ها را نسبت به اعظم انجام داده 
تا حدی که پیش از این اتفاق، اعظم سه بار مدرک 
پزشکی قانونی گرفته و اقدام به شکایت کرده است، 
اما بعد از آن به علت ترس از تهدیدات شوهرش و 
بی پدرشــدن بچه هایش، شــکایت های خود را 
پس گرفته است. شوهرش از ابتدای ازدواج مواد 
مصرف می کرده است، در اوایل تریاک و بعد از آن 
کریستال و شیشه. روز دوم فروردین همین امسال 
بوده که پدرشوهر اعظم که با آنان زندگی می کرده 
است، برای سفر کوتاهی به قوچان رفته و بعد هم 
شوهر اعظم، زن و بچه های خود را به طبقه پایین 
خانه برده، پرده ها را کشیده و شروع به تهدید، آزار و 
اذیت آنان می کند، او زنش را به میله گازی در اتاق 
پشتی می بندد و دست و دهانش را نیز با دستمال 
می بندد تا صدایی از او به گوش همسایه ها نرسد.  
در مدت 21روزی که اعظم و دخترانش در خانه 
محبوس بودنــد، هیچ غذایی نبــوده که حتی 
دختــران از آن بخورند، پدر بچه هــا هم وقتی از 
خانه بیرون می رفته اســت، در را قفل می کرده 
تا کســی نتواند به خانه وارد یا از آن خارج شود.  
شوهرش او را داخل صندوق فلزی می انداخته و 
درش را قفل می کرده تا از نبود اکسیژن خفه شود.  
گاهی اوقات نیز زیر صندوق، اجاق گازی را روشن 
می کــرده و پاهایش را می ســوزانده، یکی دیگر 
از شــکنجه هایش این بوده که پارچه ای را آتش 
می زده و روی بدن برهنه همســرش می انداخته 
اســت؛ با چاقو تمام بدن اعظم را برش می زده و 
بعد او را روی ســیمان پشت بام خانه می کشیده 
تا حدی که لباسش پاره می شده و جراحت های 
بدی برمی داشته اســت.  درمجموع، این 21روز 
می گذرد و یک شب شوهرش مردی غریبه را به 
خانه می آورد، او که توهم خیانت داشته است، به 
مرد غریبه می گوید که تو همسرم را می شناسی 
و با هم رابطه داشته اید، مرد که اوضاع زن و بچه ها 
را می بیند به بیرون رفته و به پلیس زنگ می زند؛ 
به  هرحال بعد از پنهان شدن و فرارکردن شوهر 
اعظم، پلیس او را گرفته و به بازداشتگاه می برد، 
اعظم و دو دختر نیز توسط اورژانس اجتماعی به 
بهزیستی واگذار می شوند.  هانیه دختر بزرگ تر 
اعظم تازه  وارد هشت سال شده است و هدیه دختر 
کوچک ترش پنج ســال دارد،  هانیه باید امسال 
کالس اول خود را بگذراند، اما بعد از این که دوماه به 
مدرسه رفته، پدرش دیگر به او اجازه مدرسه رفتن 
نداده است.  فک و سه دندان  هانیه در مدت زندانی 
بودن در خانه، توسط کسی که شاید به تردید آن 
را پدر خود بداند، شکسته است، هدیه هم توسط 
پدرش کتک های زیادی خورده است. به گزارش 
ایســنا، اعظم و دخترانش سه وکیل برای دفاع از 
حق خویش دارند، این وکال در تالشند تا پرونده 
را از دادگاه کیفــری به جنایــی منتقل کنند تا 
درخصوص جرم او، مجازات ســنگین تری تعلق 
بگیرد، درغیر این صورت، شوهر اعظم با یک وثیقه 

20 میلیون تومانی آزاد می شود. 

 سرقت نافرجام
از بانک تجارت شرق تهران

سارق سابقه داری که با تخریب وارد ساختمان 
شــعبه بانک تجارتی در شرق پایتخت شده بود، 
نتوانست هیچ پولی را به سرقت برد و دست خالی 
از معرکه گریخت و در کمتر از 48ســاعت در دام 
پلیس گرفتار شد.  درجریان این سرقت نافرجام 
که در نیمه های شب اتفاق افتاده بود، سارقی که 
قصد سرقت اموال داخل بانک را داشت، با تخریب 
سازه شعبه بانک تجارت در خاتون آباد، موفق به 
ورود به بانک شد.   ســارق پس از ورود به شعبه 
بانک، به  سراغ صندوق های بانک رفت و با تخریب 
این صندوق ها قصد سرقت از این بانک را داشت که 
خوشبختانه به  دلیل به کارافتادن سیستم امنیتی 
بانک، فرصت سرقت را پیدا نکرد و از محل متواری 
شد. پس از وقوع این سرقت نافرجام، کارآگاهان 
پلیس با حضور درصحنه سرقت به بررسی موضوع 
و سرنخ های به جامانده پرداختند و موفق شدند 
پس از جمع آوری مدارک و اسناد، سارق سابقه دار 
این بانک را شناسایی کنند. به  دنبال شناسایی این 
سارق سابقه دار، ماموران پلیس موفق شدند او را 
در کمتر از 48ساعت، در مخفیگاهش دستگیر 

کنند. 

ذرهبين
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شهروند| اتوبوس حامــل دانش آموزان دختر در 
محور تربت حیدریه به دولت آباد واژگون شــد. این 
حادثه 2  کشــته و 42نفر مجروح برجای گذاشــت. 
مســافران این اتوبوس دختران شهرکرد بودند که به 

سمت مشهد مقدس می رفتند.  
انحراف مرگبار

ساعت 48: 15 دقیق روز پنجشنبه 2 اردیبهشت 
گزارش واژگونی اتوبــوس در محور تربت حیدریه به 
سمت مشــهد مقدس روی پل کمربندی به اطالع 
ماموران پلیس، اورژانس و امدادگران هالل احمر تربت 

حیدریه رسید. 
این حادثه دلخراش 42 مصدوم و دو فوتی برجای 
گذاشــت که 23نفر از مجروحان به بیمارستان نهم 
دی و 17نفر دیگر به بیمارستان رازی منتقل شدند.  
سخنگوی جمعیت هالل احمر خراســان رضوی با 
بیان این که یکی از کشــته ها دانش آمــوز و دیگری 
سرپرســت این دانش آموزان بوده است، گفت: درپی 
این حادثه نیروهای هالل احمــر و امدادونجات وارد 
عملیات شــدند و 12نفر از این دانش آموزان توسط 
اکیپ های امدادونجات پایگاه شهید بهروز زاوه و کامه 
تربت حیدریه و سایر مصدومان نیز توسط اورژانس به 
بیمارستان شــهدای 9 دی و بیمارستان رازی تربت 
حیدریه منتقل شــدند.  مجتبی محمودی تصریح 
کرد: این اتوبوس حامل دانش آموزان 16 تا 18ســاله 
شهرکردی بود که از آموزشگاه تربیت بدنی کوثر این 
شهر به مشهد آمده بودند و در راه بازگشت به شهرکرد 

دچار حادثه شدند. 
 بازگشت هوايي دختران دانش آموز 

حادثه ديده
دانش آمــوزان دختر شــهرکردي حادثه دیده در 
ماجراي واژگوني اتوبــوس در این شهرســتان، در 
عصر پنجشــنبه، از طریق پرواز عازم اصفهان شدند. 
حسن قرباني اظهار کرد: با هماهنگي مسئوالن این 
شهرستان، اســتانداري و اداره کل آموزش وپرورش 
خراســان رضوي، 32 تن از این دانش آمــوزان که از 

بیمارســتان 9 دي تربت حیدریه ترخیص شده اند، 
صبح جمعه با اتوبوس به مشــهد اعزام شــدند تا از 
طریق هوایي راهي شهر و دیار خود شوند.  بنا به گفته 
منابع بیمارســتاني تربت حیدریه، مصدومیت این 
دانش آموزان چندان جدي نبوده و به صورت سرپایي 
درمان و از بیمارستان مرخص شدند.  مدیر کل دفتر 
وزارتی آموزش وپــرورش با بیان این که در این حادثه 
2 دانش آموز جان خود را از دســت دادند، به باشگاه 
خبرنگاران گفت: با تالش مسئوالن آموزش وپرورش 
خراسان، معاونت پرورشی و عوامل محلی از خانواده 
داغدار این 2 دانش آموز دلجویــی و مقدمات انتقال 
آنها برای مراسم تشییع در شهرکرد را فراهم می کنند.    
وی درپاســخ به این پرســش که »آیا این اردو دارای 
مجوز از آموزش وپرورش بــود؟«، گفت: بله، این اردو 

کامال قانونی و با هماهنگی آموزش وپرورش شهرکرد 
بود و اتوبوس هم در مســیر قانونی خود درحال تردد 

بود.  
فاضل درپاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که »به 
چه دلیل این اردو با اتوبوس انجام شده و از طریق قطار 
انجام نشده اســت؟«، عنوان کرد: اتوبوس هم وسیله 
نقلیه اســت که تعداد زیادی از مردم از آن اســتفاده 
می کنند و متاسفانه حادثه باعث این اتفاق ناگوار شده 
است.   مدیر دفتر وزارتی آموزش وپرورش با بیان این که 
به نمایندگی از وزیر آموزش وپرورش در مشهد مقدس 
حضور دارم تا کار انتقال دیگر دانش آموزان به شهرکرد 
را انجام دهــم، گفت: وزیــر آموزش وپرورش ضمن 
همدردی با خانواده داغدار عزیزان از دســت رفته با 
دیگر دانش آموزان تلفنی صحبت کرد و پیگیر آخرین 

وضع این دانش آموزان است. 
علت حادثه بررسی شد

ســرهنگ داوود قاسمیان، جانشین رئیس پلیس 
راه راهور ناجا گفت: حوالی ســاعت 16 پنجشنبه در 
کیلومتر 25 کمربندی تربت حیدریه یک دســتگاه 
اتوبوس واژگون شد.  وي با اشــاره به این که اتوبوس 
حامل 44 سرنشین از مشهد درحال حرکت به سمت 
شهرکرد بود، تصریح کرد: متاســفانه در این حادثه 
2 تن کشته شدند.  قاسمیان گفت: علت این حادثه 
عدم توانایی در کنترل وســیله نقلیه ناشی از تخطی 
از سرعت مطمئنه بوده اســت.  برابر اعالم پلیس راه 
خراســان رضوی تمامی سرنشــینان این اتوبوس 
دانش آموزان دختر یکی از هنرســتان های شهرکرد 

بوده اند. 

سرعت زياد اتوبوس در محور تربت حیدريه 2 کشته و 42 مجروح برجای گذاشت

واژگونی مرگبار اتوبوس دانش آموزان 

آژیر

خارجازمرز

 مرگ تلخ نوجوان ایرانی
در اردوگاه پناهندگان آلمان 

 یک نوجوان 16ساله ایرانی که همراه خانواده اش 
در آلمان تقاضای پناهندگی کرده بود، خودکشی 
کرد. پدر حسین رحیمی گفت که شب گذشته 
جسد پسرش را بیرون از اردوگاه پناهجویان پیدا 
کرده و نامه ای از او بجا مانده که در آن نوشته بود که 
دیگر طاقت »این زندگی سخت« را نداشته است. 
حسین رحیمی خود را درکنار بزرگراهی نزدیک 
اردوگاه پناهجویان در شــهر ارالنگن در جنوب 

آلمان حلق آویز کرد.

 حیات دوباره 4 بیمار
 با اهدای عضو

بخشی از اعضای بدن مرحوم حسین قلی زاده 
20 ساله شامل کبد، چشم و پوست در مشهد به 
چهار بیمار نیازمند اهدا شد. اعضای جوان مرگ 
مغزی شــیروانی به چهار بیمــار نیازمند جانی 
دوباره بخشــید.  بخشــی از اعضای بدن مرحوم 
حسین قلی زاده 20 ساله شــامل کبد، چشم و 
پوست در مشهد به چهار بیمار نیازمند اهدا شد. 
این ورزشکار جوان 20 فروردین هنگام ورزش بر 
اثر ایست قلبی دچار مرگ مغزی شد.  خانم فرشاد، 
مســئول واحد فراهم آوری اعضای دانشگاه علوم 
پزشکی خراسان شــمالی هم گفت:  پارسال 20 
مرگ مغزی به این واحد معرفی شد که رضایت 
والدین 10 بیمار جلب و در نهایت اعضای شش 

بیمار اهدا و پیوند شد. 

 مرگ 3 عضو یک خانواده
 زیر چرخ هاي کمپرسي

بر اثر برخورد رخ به رخ یک  دســتگاه خودروي 
سواري پراید و کامیون کمپرسي در حومه شهر 
همدان 3نفر از سرنشینان خودروي سواري پراید 
در دم جان باختند. این ســانحه رانندگي ساعت 
14 و 40 دقیقه روز پنجشنبه در مسیر سد اکباتان 
شــهر همدان رخ داد. در این ســانحه رانندگي 
سواري پراید با کامیون کمپرسي به شدت برخورد 
کرده به گونه اي که قسمت جلوي پراید تا سمت 
صندلي عقب این خودرو مچاله شده است. طبق 
نظر کارشناسان ســوانح رانندگي علت بروز این 
سانحه انحراف به چپ از سوي راننده پراید بوده 
است. رئیس پلیس راه استان همدان گفت: پس 
از بروز این سانحه رانندگي تیم هاي امداد ونجات در 
محل حادثه حاضر شده و عملیات رهاسازي پس از 
یک ساعت تالش به پایان رسید. سرهنگ شاکري 
اعالم کرد: در این سانحه دلخراش سه عضو یک 
خانواده شــامل یک زوج و یک کودک هفت ساله 
در دم جان باختند. ســد اکباتان یکي از مناطق 
گردشگري حومه شهر همدان است که بسیاري از 
شهروندان همداني زمان تعطیالت در این منطقه 

حضور مي یابند. 

 انتشار گازهای سمی
در انفجار یک انبار 

بر اثر انفجار یک انبار نگهداری مواد شیمیایی 
در شرق چین، گازهای شــیمیایی خطرناک و 
ســمی به هوا بلند شده اســت. بر اثر انفجار یک 
انبار مواد شــیمیایی در چین گاز قوی ســمی 
پس از آتش سوزی در شــهر »جینگ جیانگ« 
)Jinjiang( واقع در شــرق چین پخش شــده 
است.  مقامات دولتی استان »جیانگ سو« در این 
رابطه گفتند که وضع در این انبار تحت کنترل بوده 
و هیچ تلفاتي وجود ندارد. بر اساس این گزارش، 
انبار منفجرشده حاوی مواد شیمیایی و سوختی 
بوده است.  در تصاویر به اشتراک گذاشته  شده در 
رسانه های اجتماعی چینی ماموران آتش نشانی 
دیده می شــوند که در حال فرونشــاندن آتش 
هستند. در یکی دیگر از این تصاویر ستون عظیمی 
از دود ناشــی از ایــن آتش ســوزی عظیم دیده 
می شود. بر اســاس این گزارش، شاهدان عینی 
گزارش داده اند که بوی قوی مواد سمی در منطقه 
درحال گسترش است. در حادثه ای مشابه در ماه 
آگوست  سال گذشته )2015(، بعد از یک سری 
انفجار در انبار حاوی مواد شیمیایی در »تیانجین« 

)Tianjin( چین 173 تن کشته شدند. 

شهروند| مهرداد 7 سال پیش بود که در یک درگیری خانوادگی 
مرتکب جنایت شد. او درست در روزهای آخر عمرش آن هم وقتی که 
دیگر هیچ امیدی به زندگی نداشت، درهمان زندان مسیر زندگی اش 
تغییر کرد. مسیری که او را به زندگی امیدوار کرد و باعث شد دریچه ای 
جدید از خوشبختی در زندگی اش باز شود. مهرداد که حکم اعدامش 
تأیید شده بود، عاشق شد. آن هم عاشق خواهر هم سلولی اش که به 
مالقات برادر خود می آمــد. درهمین رفت وآمدها بــود که مهرداد 
دلباخته الهام شد اما او زمانی به زندگی اش امیدوارتر شد که فهمید 
الهام هم به او عالقه مند شده و حاضر است با او ازدواج کند. مهرداد که 
یک اعدامی بود، حاال می توانست با دختر مورد عالقه خود ازدواج کند. 
این دو دلداده، در تصمیمی عاشقانه پس از گرفتن رضایت سرپرست 
دادسرای جنایی تهران، قرار گذاشتند که مراسم عقد خود را در زندان 
برپا کنند. الهام هفته گذشته در گفت وگو با »شهروند« اعالم کرد که 
قرار است روز پنجشنبه یعنی روز تولد حضرت علی)ع( به عقد مهرداد 
دربیاید، ولی روز پنجشنبه مراسم انجام نشد. مهرداد تصمیم گرفت تا 
زمانی که پول دیه مقتول را جور نکرده و رضایت کامل آنها را نگرفته 
است، مراسم ازدواجش را برگزار نکند. او که قرار است خردادماه پای 
چوبه دار برود، تصمیم دارد تا گرفتن رضایت صبر کند. برای همین او 
حاال در انتظار جورشدن پول دیه 500 میلیون تومانی است تا بتواند به 
خوشبختی که در سرش است، برســد. مهرداد و الهام از هیچ تالشی 
برای جلب رضایت خانواده اولیای دم، دریغ نمی کنند و برای رسیدن به 

هم لحظه شماری می کنند. 
این پســر 26ســاله در تماس تلفنی از داخل زندان دراین باره به 
»شــهروند« گفت: »من نمی خواهم اشــتباهم را دوباره تکرار کنم. 
7 سال پیش دست به یک اشتباه زدم، ولی دیگر نمی خواهم زندگی ام 
دستخوش اشتباه شــود. این دختر باید از همه چیز مطمئن باشد تا 
به عقد من دربیاید. اگر با او ازدواج کنم و نتوانم رضایت پدر مقتول را 
جلب کنم، الهام را بدبخت کرده ام. برای همین تصمیم گرفتم تا زمانی 
که تکلیف زندگی ام مشخص نشده، با وی ازدواج نکنم. تاریخ اعدامم 
مشخص شده و قرار است اگر پول دیه جور نشود، خردادماه پای چوبه 

دار بروم. برای همین نمی خواهم ریسک کنم.«
مهــرداد در رابطه با آشــنایی اش با الهام می گوید: »بــار اولی که 
الهام را دیدم، ســاعت مالقات در زندان بود. آن زمان داشتم با مادرم 

صحبت می کردم که الهام را دیدم. بعد از آن متوجه شدم که او خواهر 
هم سلولی ام است. کم کم درهمین مالقات ها عاشقش شدم تا جایی که 
موضوع را با مادرم درمیان گذاشتم و از او خواستم با این دختر صحبت 
کنم. در ابتدا هیچ امیدی نداشتم. من یک اعدامی بودم و مسلم بود که 
دختر جوان به من جواب منفی بدهد، ولی وقتی مادرم گفت که الهام 
قبول کرده تا با من صحبت کند، از خوشحالی داشتم بال درمی آوردم. 
اصال باورم نمی شد که دختر مورد عالقه ام مرا با این شرایط قبول کرده 
و حاضر است برای نجاتم تالش کند. بعد از این که متوجه شدم الهام 
هم به من عالقه مند اســت، امیدواری ام به زندگی چندین برابر شده 
و حاال از خدا می خواهم کــه در این یک ماه معجزه ای کند تا بتوانم از 

زندان آزاد شوم.«
پسر جوان در ادامه صحبت هایش، آن روز نحس را به یاد می آورد و 
در مورد قتل می گوید: »مهرماه  سال 88 بود. من و خانواده ام در خانه 
پدربزرگ و مادربزرگم و همراه با خواهرم که از شوهرش جدا شده بود، 

زندگی می کردیم. شــب قبل از حادثه برادرم یک کفش کتانی برای 
خودش خریده بود و آن را روی جاکفشی داخل راهرو گذاشت. فردای 
همان روز صدای سروصدا بلند شد. گویا برادرم وقتی دیده بود، کفش 
کتانی داخل جاکفشی نیست، به سراغ پسر خواهرم به نام محمد رفته 
و با او دعوا کرده بود. برادرم تصور می کرد که محمد کفش را برداشته 
است. آنها سر همین موضوع با هم درگیر شده بودند که پسر خواهرم 
لحظاتی بعد با چاقو به ســراغ برادرم رفته بــود. دقایقی از درگیری 
نگذشته بود که متین پسر خواهر کوچک ترم سراسیمه به سراغ من 
آمد و گفت که برادرم زخمی شده است. من هم به هواخواهی از برادرم 
به کوچه رفتم که دیدم محمد با چاقو او را زخمی کرده است. من هم 
چاقو را از او گرفتم، ولی نمی دانم چه شد که چاقو به او اصابت کرد، اما 

من او را نزدم و اصال قصد کشتن هم نداشتم.«
او ادامــه می دهد: »آن زمــان در دادگاه برای این کــه پای برادرم 
به زندان باز نشــود و پدر و مادرم هم تنها نشوند، همه جرم را گردن 
گرفتم، اما درواقع من دست به جنایت نزدم. خواهرم همان روزهای 
اول رضایت خود را اعالم کرد، اما شــوهرخواهرم، رضایت نداد و االن 
هم تنها درصورت گرفتن دیه 500 میلیون تومانی حاضر به رضایت 
می شود. من هم یک ماه بیشتر فرصت ندارم که این پول را جور کنم 
وگرنه پای چوبه دار می روم.« مهرداد درپایان صحبت هایش می گوید: 
»اگر بتوانم رضایت بگیرم و آزاد شوم، می خواهم زندگی آرامی برای 

خودم و همسرم فراهم کنم و دیگر هیچ وقت اشتباه نکنم.«
در بخشش سهیم شويد

مهرداد حاال در انتظار جورشــدن پول دیه اســت. او که از زندان با 
خبرنگار شهروند گفت وگو کرد، امید داشت تا این پول هرچه زودتر 
فراهم شود.  مهرداد حاال 7 سال است که در زندان به سر می برد و در 
این سال ها تغییر کرده است. او متوجه اشتباهی که کرده بود، شده و از 
این که 7سال پدر و مادری را شب و روز به درد و رنج انداخته پشیمان 
است. حاال مهرداد شایســته این است که به او کمک شود.  اولیای دم 
برای بخشــش مهرداد طلب 500 میلیون تومان کرده اند. اما خانواده 
پسرجوان توانایی پرداخت این مبلغ دیه را ندارند. اگر کسی می خواهد 
دربخشش این پسر اعدامی سهیم باشد، کمک های خود را به شماره 
حســاب 2171299080006 بانک ملی شعبه شهید سبحانی کد 

1064 واریز کند.

پسر اعدامی در گفت وگو با »شهروند«: 

نمی خواهم اشتباهم را تکرار کنم
 پسر محکوم به اعدام که قرار بود در روز تولد حضرت علی)ع( داماد شود تا رضایت نگیرد، پای سفره عقد نخواهد نشست

دو فرد گرفتار شــده در بــرف دریاچه تار 
پس از تالش 12 ســاعته نیروهــای امدادی 
و مردمــی نجــات یافتند.ســاعت 19 و 30 
دقیقه روز پنجشــنبه امدادگران هالل احمر 
شهرســتان دماونــد در جریــان گرفتــاری 
 دو نفــر در دریاچه تــار شهرســتان دماوند

قرار گرفتند.
بالفاصله نیــروی امداد و نجــات جمعیت 
هالل احمــر شهرســتان دماوند بــا کمک 
اهالی روســتای هویر وارد مرحلــه عملیاتی 
 امــداد و نجــات در منطقــه مــورد نظــر

شدند.
با توجه به حجم بــرف و صعب العبور بودن 
مســیر عملیات 12 ســاعت طول کشید که 
ســرانجام این دو نفر گرفتــار در دریاچه تار 
نجات یافتنــد.در بعضــی از نقــاط دریاچه 

ارتفاع برف تا ســه متر نیز مشــاهده می شود 
که با کمــک اهالی روســتای هویــر آقایان 
علی اکبر خلیلی، هادی و محســن ابراهیمی 
و امدادگران جمعیت هالل احمر شهرســتان 
 دماونــد افــراد گرفتــار شــده نجــات پیدا

کردند.

نجات گرفتار شده در برف دریاچه تار دماوند 

شهروند| برخورد خودروي ســواري پراید 
با شــتر در جاده ایرانشــهر- بم، 4 کشــته و 3 
مجروح برجاي گذاشت.  شامگاه پنجشنبه بود 
که پلیس درجریان برخورد یک ســواري پراید 
با احشــام در کیلومتر 13 جاده ایرانشــهر- بم 
قرار گرفت. گروه گشــت تصادفــات پلیس راه 
براي بررســي موضــوع به محل حادثــه اعزام 
شد. بررســی های میدانی نشان می داد که یک 
دستگاه ســواري پراید در این حادثه درشرایط 
جوي صــاف و در راه دوطرفه خشــک و هموار 
درحال تردد بــوده که به علــت توجه نکردن 
راننده به جلو با یک نفر شــتر و یک دســتگاه 
کامیون کشــنده ولوو برخورد مي کند. فرمانده 
پلیس راه جنوب سیستان وبلوچســتان درباره 
علت حادثه گفت: علت این تصادف عدم توجه 
به جلو و بي احتیاطي راننــده پراید و همچنین 

مالک احشام به  دلیل رها کردن شتر در تاریکي 
شــب بود که هرکدام به میزان 50 درصد مقصر 
تشخیص داده شدند.  در این تصادف دلخراش 
4 نفر ســر صحنه حادثــه جــان باختند و 3 
سرنشین روی تخت بیمارســتان به کام مرگ 

رفتند.

7  کشته در تصادف شتر با پراید


