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انفجار گاز در اهواز باعث تخریب
یک واحد مسکونی شد

معاون خدمات شهری شهردار اهواز گفت :انفجار گاز دیروز در منطقه لشکرآباد اهواز باعث تخریب یک واحد مسکونی و مصدوم شدن یک نفر شد.
« حالج جمعه» در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد :این حادثه موجب تخریب کامل واحد مسکونی و مصدوم شدن یک نفر شده است.بر اساس این گزارش،
خوزســتان در هفته های اخیر روزهای پرحادثه ای را پشت سر گذاشــته که بیشتر آن ها حوادث آتش سوزی  ،غرق شــدگی و رانندگی بوده است.

...

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد

...

ازمیان خبرها
علت آتشسوزی گسترده درمجموعه
اقامتی خیابان امام رضا(ع) مشخص شد

عملیات جوشکاری علت آتشسوزی گسترده در مجموعه
اقامتی بلند مرتبه مشهد بود که به سرعت فراگیر شد و
موجیازنگرانیهارابرایمردمومسئوالندرپیداشت .به
گزارش پایگاه خبری  125؛ معاون عملیات آتش نشانی
مشهد روز پنج شنبه علت آتش سوزی گسترده در مجموعه
اقامتی در حال احداث خیابان امام رضا (ع) را تشریح و
اظهار کرد  :طی بررسی های صورت گرفته و کارشناسی از
محل آتش سوزی این مجموعه اقامتی  22طبقه  ،مشخص
شد عملیات جوشکاری علت بروز این آتش سوزی گسترده
بوده است .آتشپاد دوم « مهدی رضایی » تصریح کرد  :ریزش
مذابه های حاصل از عملیات جوشکاری در طبقات فوقانی
این مجموعه روی مواد قابل اشتعال پشت نمای کامپوزیت،
علت بروز آتش سوزی بود .وی ادامه داد  :این آتش سوزی در
ضلعغربیبرجاتفاقافتادوبهسرعتفراگیرشدوگسترش
یافت .شایان ذکر است پس از وسعت گرفتن آتش در این
ساختمان بلند مرتبه  ،آتش سوزی در ساعت 12:23روز
شنبه سی و یکم تیرماه به آتش نشانی گزارش شد و تعداد
زیادیازآتشنشانانمشهدبرایکنترلحریقاینمجموعه
اقامتی اعزام شدند و با تکیه بر خودروهای اطفای حریق
سنگین،نردبانوتانکرآب،عملیاتاطفایحریقدردستور
کار قرار گرفت و سرانجام شعله های سرکش آتش با تالش
نفس گیر بیش از  200آتش نشان در کمترین زمان ممکن
مهارواطفاشد.بهدلیلگستردگیحریق،عملیاتکاوشتا
حوالی ساعت 8صبح روز یکشنبه به طول انجامید.

شمار مجروحان زلزله نهاوند به  15تن رسید
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان
همدان از مجروح شدن  15نفر در پی زلزله بامداد جمعه
در نهاوند خبر داد .دکتر «حبیب معصومی» در گفتوگو
با ایسنا ،با بیان اینکه شمار مصدومان ناشی از زلزله
نهاوند به  15نفر رسیده است ،اظهار کرد :از آنجا که مرکز
زمین لرزه روستای جهان آباد این شهرستان بوده است،
مجروحان نیز مربوط به روستای جهان آبــاد و کوهانی
هستند.وی با اشاره به اینکه 11مصدوم بهصورت سرپایی
در بیمارستان علیمرادیان نهاوند درمان شدهاند ،تصریح
کرد 4 :مجروح نیز در همین بیمارستان بستری شده اند
و جراحت دو نفر از آنها شکستگی است.معصومی یادآور
شد :همه مصدومان به بیمارستان علیمرادیان منتقل و
درمان شدهاند و هیچ مورد انتقالی به همدان نداشتهایم.
وی با بیان اینکه حال مصدومان خوب است ،خاطرنشان
کرد :نیروهای مرکز مدیریت حوادث و اورژانس پزشکی
همیشه در حالت آمادهباش برای خدمترسانی هستند.

درامتداد تاریکی

تراژدی مرگ «بنیتا

»

توصیه های ایمنی درباره مواد شوینده
*قبل از انداختن ظروف حاوی مواد شیمیایی و شوینده
داخل ظرف زباله ،آن را آب کشی کنید.
*هنگام استفاده از مواد شیمیایی و فراورده های شوینده و
پاک کننده ،پنجره ها را باز و سیستم تهویه را روشن کنید تا
هوا به خوبی در محیط جریان داشته باشد.
*از اختالط و ترکیب مواد شیمیایی مانند جوهر نمک با
فراورده های سفید کننده جدا خودداری کنید .اختالط
دو ماده شوینده جوهر نمک و وایتکس باعث تولید گاز کلر
می شود .بخار و گازهای ناشی از این اختالط ،بسیار سمی
و خفه کننده است.

...

در بازسازی صحنه جرم تشریح شد

خط زرد

با ورود متهمان قتل بنیتا در ساعت ۱۰:۱۵
صبحجمعهبازسازیصحنهجرمانجامشد.به
گزارش ایسنا ،پیش از ورود متهمان به محل
وقوع جرم ،مادر بنیتا در حالی که در شرایط
سختی به سر میبرد همراه با گریه گفت باید
اینها را زجرکش کنند و این اقدام باید جلوی
پدر و مادرشان انجام شود.پدر بنیتا نیز با
اشاره به این که متهم  ۱۳۰فقره دزدی در
پرونده خود دارد ،افزود :چطور قاضی فردی
را که  ۱۳۰فقره دزدی در پرونده خود داشته
آزاد کرده است؟ باید به من جوابگو باشند.
▪تشریح جزئیات پرونده قتل بنیتا

به گــزارش ایسنا ،ســردار محمدیان رئیس
پلیس آگاهی تهران بزرگ پس از بازسازی
صحنه جــرم ،جزئیات وقــوع قتل بنیتا را
تشریح کرد و در جمع خبرنگاران گفت :از
مردم تشکر میکنم که در این مدت خبرها و
صحنههای مشکوک را به پلیس آگاهی اطالع
و در حــدود هشت استان مختلف هر مورد
مشکوکی همچون خرید پوشک و لوازم بچه
را به پلیس خبر دادهانــد.وی افزود :ما نیز به
همکارانمان در استانها درباره این موضوع
اطالعرسانی کردهایم و گزارش های رسیده
توسط همکاران ما احراز هویت شد.رئیس
پلیس آگاهی تهران بــزرگ در تشریح قتل
بنیتا گفت :از لحظه اولی که خبر به  ۱۱۰و
کالنتری محل اعالم میشود واحد تجسس
کار خود را آغاز میکند و پرونده ای در این
باره تشکیل میشود .یک ساعت پس از روی
دادن این جرم نیز مأموران کالنتری کار خود
را آغاز میکنند .همه مــوارد از جمله اعالم
پالک خــودرو و کنترل دوربینها به صورت
همزمان انجام شــده اســت.وی ادامــه داد:
متهمان مسیر کوتاهی را طی میکنند تا به
محدوده محل سکونت خود برسند .متأسفانه
کودک را در خودرویی که شیشههای آن باال
و درهایش بسته بوده اما قفل نبوده است،
رها میکنند و از محل دور میشوند .در این
مدت ،پیگیری پلیس به صورت مداوم ادامه
می یابد و چندین مأموریت درباره این موضوع
انجام میشود تا این که سرانجام روز سهشنبه
با اقدامات پیچیده پلیسی ،محدوده حضور
متهمان شناسایی میشود.رئیس پلیس
آگاهی تهران بزرگ دربــاره تماس فردی با
پلیس و دادن اطالع درباره این حادثه گفت:
فردی با مشخصات نامعلوم با ما تماس گرفت
و این اقــدام همزمان با دستگیری سارقان

رخ داد .این فرد نیز در محدوده نبود و تنها
یک اســم کوتاه اعــام شــده بــود.وی افــزود:
همکاران ما تالش هایشان را در محدوده
آغاز کردند و ضمن استقرار موفق شدند فرد
اول را دستگیر کنند امــا فــرد دوم متواری
شده بود .در نهایت حدود ساعت  ۱۰شب ،
محل استقرار این فرد را شناسایی کردیم و
مأمورانی که در این محل مستقر شده بودند
متوجه شدند خانواده ای در آن واحد مقداری
پوشک و شیرخشک خریداری کرده اند ،این
موضوع امیدهایی را برای سالم بودن کودک
ایجاد کرد اما بعد مشخص شد که لوازم برای
پسربچهای  ۹ماهه که بــرادرزاده متهم بوده
خریداری شده است.محمدیان ادامه داد:
پس از دستگیری  ،متهم ابتدا منکر ماجرا شد
و سپس اقرار کرد کودک و خودرو را رها کرده
و پس از نشان دادن محل خودرو متأسفانه با
صحنه دلخراش فوت کودک مواجه شدیم.
وی تأکید کرد :بیش از  ۳۵سرفصل کاری را
در این پرونده دنبال کردیم اما اگر نشانهای از
دوربینهای شهر داشتیم چهار روز پیگیری
ادامه پیدا نمیکرد .متهمان مسافت کوتاهی
را پیمود ه و از مقابل دوربینها عبور نکردهاند.
یک ساعت و نیم بعد از وقوع جرم خودرو را رها
کرده اند و از هیچ محدوده ترافیکی یا مقابل
دوربین کنترل ترافیک یا سرعتسنج عبور
نکرد هاند.محمدیان خطاب به شهروندان
توصیه کرد خودروی روشن را به هیچ عنوان
رها نکنند .موارد مشابهی وجود داشته که
افراد خودروی روشنی که کودکی نیز داخل
آن بوده برای خرید رها کرده انــد.وی ادامه
داد :ما میخواستیم از فضای مجازی در این
پرونده بهره بگیریم که خانواده کودک زودتر
این زحمت را کشیدند و ما برای این که دوباره
کاری نشود اقدامی انجام ندادیم .بیتردید
ما فضای مجازی را یک فرصت بــرای خود

میدانیم.رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ
درباره آزادی متهم و زمان آخرین دستگیری
وی نیز افــزود :ایــن فــرد  ۱۳۰فقره سرقت
داشته و آخرین پرونده وی در پاکدشت بوده
که به اتهام سرقت دستگیر شده اســت ،اما
درباره آزادی وی و جزئیات آن مقام قضایی
باید اظهار نظر کند .ایــن فــرد کمتر از یک
ماه بوده که به اتهام سرقت دستگیر و سپس
آزاد شده است.وی درباره جزئیات پیگیری
این پرونده در پلیس آگاهی تهران بزرگ نیز
گفت :یک ساعت پس از وقوع جرم ،مأموران
کالنتری کــار خــود را آغــاز کردند و معاون
جنایی ما نیز که در مرخصی بود به محض
اطالع به صورت داوطلبانه مرخصی خود را
لغو کرد و با حضور در محل کار خود ،پیگیری
این پرونده را آغاز کرد.
▪حکم سارقان را در مالء عام اجرا کنید

پدر و مادر بنیتا خواستار اجرای حکم سارق
در محل حادثه شدند.همچنین در حاشیه
بازسازی صحنه ربودن بنیتا دختر  8ماهه
که در محل حادثه بــرگــزار شــد ،مــادر این
کــودک به میزان گفت :دو متهم پرونده را
باید در همین محل زجرکش کنند تا اندکی
از دردهــای ما التیام پیدا کند .نباید اجازه
داد قاتل هایی مثل این افراد بعد از جنایت
این گونه سرشان را باال بگیرند و فکر کنند
کار بزرگی کرده اند .مادر بنیتا ادامه داد :ما
درخواست داریم تا هرچه سریع تر این افراد
به مجازات خود برسند .پدر این کودک هم
گفت :وقتی ســارق پشت فرمان نشست،
خودم را روی کاپوت ماشین انداختم .به پسر
جوان گفتم دخترم داخل خودرو است تا از
سرقت منصرف شود اما او توجهی نکرد و پس
از عقب ،جلوکردن خودرو و پرتاب من روی
زمین با سرقت خودرو وارد بزرگراه امام علی

بارندگی چند روز گذشته در این ایالت باعث جاری شدن
سیل ،بی خانمانی  27هزار نفر و جان باختن حدود 60
تن شده است«.نارندرا مودی» نخست وزیر هند پس از
بازدید هوایی از مناطق زلزله زده در ایالت گجرات مبلغ
پنج میلیارد روپیه برای کمک به این مناطق اختصاص داد.
«کــرن ریجیجو» مشاور وزیــر کشور هند روز جمعه در
گزارشی به پارلمان اعالم کرد امسال براثر وقوع سیل و
رانش زمین تاکنون بیش از  600نفر جان خود را از دست

اجاره عقب افتاده!

(ع) شد و فرار کرد .وی ادامه داد :من چند
سال است برای خرید خانه 40میلیون تومان
پول واریــز کــردم اما هنوز دولــت خانه ام را
نداده است .اگر آن خانه را به من داده بودند،
مجبور نبودم این جا زندگی کنم و این بال سر
دخترم بیاید .در ادامه سارق اصلی خودرو
وقتی با خانواده بنیتا روبه رو شد ،گفت :حق
من اعدام است و می خواهم اعدام شوم.
▪پدر مقتول :آزادی مجرمان سابقه دار با
یک فیش حقوقی؟

در همین حال مهر نیز گــزارش داد :مردم
با سر دادن شعارهایی از دستگاه قضایی
تقاضا کردند هر چه زودتر برای تعیین تکلیف
متهمان اقــدام کند.خانواده بنیتا در بین
مردم حضور داشتند .مادر وی از ماموران
پلیس خواست هر  ۲قاتل دخترش را اعدام
کنند و بعد از به زبــان آوردن این جمله از
هوش رفت .پدر این طفل گفت :قاضی به
چه علت حکم آزادی این دو سارق را با یک
فیش حقوقی صادر کرده است و باید در این
باره پاسخگو باشد.
پدر بنیتا گفت :چرا با یک فیش حقوقی اجازه
دادنــد فــردی که  ۱۳۰فقره دزدی داشته
است  ،آزاد شود؟
حـــســـن ق ــل ــع ــه نــــویــــی پــــــدر بــنــیــتــا بــه
خبرنگاران گفت :فــرزنــد مــن ماموریتی
داشت و آمده بود تا آن را انجام دهد .بنیتا
آمده بود تا این قاتل گیر بیفتد تا بچههای
دیگر در امان باشند.حسن قلعهنویی خاطر
نشان کرد :چطور ممکن است فردی شاکی
خصوصی داشته باشد اما با فیش حقوقی آزاد
شود؟ من از کسی که باعث شد این فرد آزاد
شود نمیگذرم.او ادامه داد :به ما میگویند
ماشین را در مامازن پیدا کردند؛ یعنی در این
مدت پلیس نتوانسته ماشین را پیدا کند؟

سیل و رانش مرگبار زمین درهند؛ 600نفرکشته و 3میلیون آواره شدند
بارندگی،رانش زمین و وقوع سیل در ایالت های مختلف
هند از آغاز فصل باران های موسمی تاکنون باعث کشته
شدن  600نفر و بی خانمانی بیش از سه میلیون نفر شده
است .به گزارش ایرنا،به گفته مقامات محلی ،بارندگی
شدید و وقــوع سیل که از هفته گذشته در ایالت های
شمال غربی هند آغــاز شده تاکنون باعث جان باختن
 180نفر و بی خانمانی بیش از دو میلیون نفر شده است .
سازمان مدیریت بحران ایالت گجرات نیز اعــام کرد:
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داده اند.وی خاطرنشان کرد :در ایالت های گجرات و آسام
به ترتیب  120و  60نفر براثر سیل جان خود را از دست
داده اند.مشاور وزیر کشور هند افزود :سیل ،ایالت های
دیگر از جمله راجستان و اویسا را نیز به شدت تحت تاثیر
قرار داده است .وی در پاسخ به انتقاد تعدادی از نمایندگان
پارلمان از مودی دربــاره تبعیض در اختصاص کمک به
سیل زدگــان درایالت های مختلف اظهار کــرد :دولت
تفاوتی برای کمک مالی در بین ایالت ها قائل نیست .

مادر بنیتا در گفت وگو با سردار محمدیان
رئیس پلیس آگاهی تهران بــزرگ گفت:
فرشته مــن را نتوانستید پیدا کنید .من
رفتم کالنتری به من گفتند امــروز تعطیل
است بگذارید تعطیالت تمام شــود .گفتم
اگــر ما کسی را بکشیم ما را نمیگیرید؟
مامور کالنتری گفت نه چون امروز تعطیل
اســـت.او کــه بــه سختی صحبت مـیکــرد،
ادامــه داد :مگر امــروز تعطیل نیست پس
چرا همه اینجا هستند .آ نها که این کار را
کردند میخواستند با افتخار بگویند مردم
ما میتوانیم پشت ماشین بنشینیم و دزدی
کنیم ،االن هــم مــی آیند و ســرشــان را باال
میگیرند و جلوی پدر و مادر و اقوامشان با
بدترین و زجر آورترین روشی که خدا گفته
مــجــازات میشوند.خانواده بنیتا به ویژه
پدرش خواستار مجازات عامالن این حادثه
در کمترین زمان و در محل حادثه شدند .در
این جلسه پدر بنیتا صحنه ربوده شدن وی را
باز سازی کرد .او نشان داد که چطور سارقان
خـــودرواش را در حالی کــه کــودک هشت
ماهه اش روی صندلی عقب بود ،دزدیدند.
در این صحنه سازی پدر بنیتا روی کاپوت
جلوی ماشین پرید و توضیح داد که سارقان
چند متر او را در حالی که از کاپوت ماشین
آویــزان بود کشیدند و گفت :با مشت چند
بار به شیشه زدم ولی کار ساز نبود -در این
لحظه وی با توجه به ناراحتی که داشت به
شیشه ماشین مشت زد که شیشه شکست -و
از روی ماشین زمین افتادم و سارقان از محل
حادثه فرار کردند.
▪توصیه پلیس به شهروندان

رئیس پلیس تهران در مورد این که گفته می
شود عامل اصلی این حادثه با وثیقه آزاد بوده
است ،گفت :از اتهام این فرد اطالعی نداریم
چرا که به پروندهاش در پاکدشت رسیدگی
شده اســت.وی گفت :معاون جنایی پلیس
آگاهی داوطلبانه مرخصی اش را لغو کرد و
در همان روز پنج شنبه اقدامات وسیع پلیس
آغاز شد .ما انتظار تعریف از پلیس را نداریم
و همین که این متهمان دستگیر شدهاند،
برای ما کافی است.محمدیان در پایان به
شهروندان توصیه کرد خودروی روشن را در
حالی که کودک درون آن است رها نکنند چرا
که در گذشته پروندههایی داشتیم که افراد
برای خرید ،خودرو را به همراه کودک رها
کردهاند و سارق دست به سرقت زده است.

احــزاب مخالف هند روز گذشته پس از این که «نارندرا
مودی»نخست وزیر هند مبلغ پنج میلیارد روپیه به سیل
زدگــان ایالت گجرات اختصاص داد ،اعتراض کردند.
سازمان هواشناسی هند روز پنج شنبه گذشته درباره آغاز
بارندگیهایشدیددرایالتهایراجستان،گجرات،مدیا
پرادش ،ماهاراشترا ،چتیزگر،اوتارپرادش ،جارکند ،جزایر
اندامن و نیکوبر ،گوا و شش ایالت شمال شرقی به مدت
پنج روز هشدار داد.هند در فصل بــاران های موسمی
(مانسون) از ژوئن تا سپتامبر به طور منظم شاهد بارندگی
و سیل های شدید است که  80درصد از بارندگی ساالنه
این کشور را تامین می کند.

روزگار تلخ پدر و مادرم بر سرنوشت من نیز تاثیر گذاشت و
کاخ آرزوهایم فرو ریخت .آن قدر در فقر و بدبختی دست و پا
زده بودم که هیچ وقت نمی توانستم به یک زندگی مرفه فکر
کنم .اگرچه من هم مانند خیلی از کودکان دیگر آرزوهای
دور و درازی را در سر می پروراندم اما وقتی به سن نوجوانی
رسیدم و حقیقت زندگی را درک کردم تازه فهمیدم من هم
عاقبتی بهتر از زندگی پدر و مادرم نخواهم داشت چرا که ...
زن  17ساله که نوزاد  20روزه ای را در آغوش می فشرد و
به خاطر شکایت صاحبخانه اش به کالنتری احضار شده
بود ،دقایقی را با کارشناس و مددکار اجتماعی کالنتری
سپاد مشهد همکالم شد تا شاید راهــی بــرای پرداخت
اجــاره عقب افــتــاده اش پیدا کند .زن جــوان که سعی
میکرد گذشته تلخ خود را پنهان کند ،دستی به صورت
نوزاد کوچکش کشید و به مشاور کالنتری گفت :من کس
و کاری ندارم و حتی پدر و مادرم را از یاد برده ام .از زمانی
که چشم باز کردم پدر و مادرم را در منجالب مواد مخدر
غوطه ور دیدم .آن زمان به خاطر وضعیت آشفته زندگی
پدر و مــادرم من هم نتوانستم ادامــه تحصیل بدهم و در
همان مقطع ابتدایی ترک تحصیل کردم .مدتی بعد پدرم
دستگیر و زندانی شد و من هم نزد مادر معتادم ماندم اما او
فقط به فکر تامین هزینه های اعتیادش بود و در واقع همه
تالشش را به کار می گرفت تا مواد مخدر مصرفی روزانه
اش را به دست بیاورد به طوری که من مدت ها در خانه
تنها می ماندم و از مادرم خبری نداشتم .این گونه بود که
خاله ام با دیدن وضعیت اسفبار زندگی پدر و مادرم ،مرا
که تقریبا فراموش شده بودم نزد خودش برد تا در کنار او
زندگی کنم .از آن به بعد هم دیگر اطالعی از پدر و مادرم
ندارم .روزها می گذشت و من در حالی که همه آرزوهایم را
بر باد رفته می دیدم وارد سن  15سالگی شدم .مدتی بعد
خاله ام پیشنهاد کرد با پسری ازدواج کنم که هیچ آشنایی
با او نداشتم .من هم که نمی توانستم برای خودم تصمیم
بگیرم ،پیشنهاد خاله ام را پذیرفتم و با آن جوان به صورت
غیررسمی ازدواج کردم چرا که رضایت پدرم را نداشتم و
 ...هنوز مدت زیادی از جاری شدن صیغه عقد نگذشته
بود که فهمیدم همسرم بسیار عصبی است و همواره مرا
کتک می زد .من کار می کردم تا کمک خرج زندگی مان
باشم اما همسرم گاهی کار می کرد و گاهی ،مدت زیادی
بیکار بود .در این شرایط خیلی زود باردار شدم و منزلی را
به نام من اجاره کردیم چرا که همسرم کارت ملی نداشت و
مبلغ یک میلیون تومان رهن منزل را نیز من پرداخته بودم
اما هنوز دوران بارداری ام در  7ماهگی بود که فرزندم به
خاطر کتک کاری های همسرم نارس به دنیا آمد و پزشکان
به دلیل وزن کم فرزندم ،او را درون دستگاه گذاشتند و
به خاطر هزینه های بیمارستان نتوانستیم  2ماه اجاره
منزل را که  600هزار تومان می شد ،پرداخت کنیم .به
همین خاطر از زن جوان که صاحب خانه بود خواستیم
موتورسیکلت همسرم را برای اجاره منزل قبول کند اما او
به خاطر این که موتورسیکلت مدارک نداشت ،آن را قبول
نکرد و مرا به کالنتری کشاند و ...
شایان ذکر است تالش های مددکار اجتماعی کالنتری
سپاد مشهد برای تماس با مادربزرگ ،عمه و مادر شوهر زن
 17ساله بی نتیجه ماند و کسی حاضر نشد به او کمک کند و
بدین ترتیب زن جوان به همراه نوزاد  20روزه اش به قاضی
کشیک معرفی شد تا قانون در این باره قضاوت کند...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

تیراندازی و درگیری در اندیمشک
 ۳۱مصدوم در پی داشت
مدیر روابــط عمومی فوریت هــای پزشکی خوزستان از
مصدومیت  ۳۱نفر در جریان درگیری و تیراندازی در
شهرستان اندیمشک خبر داد .رضا رفیعی در گفت و گو با
مهراظهارکرد:عصرروزپنجشنبهگذشتهبهدنبالدرگیری
وتیراندازیدر«چمگلک»اندیمشک ۳۱نفرمصدومشدند.
وی افزود :مصدومان با وسیله شخصی به بیمارستان امام
علی(ع)اندیمشکمنتقلشدند.مدیرروابطعمومیفوریت
های پزشکی خوزستان تصریح کرد :پنج نفر به بیمارستان
گلستان اهواز منتقل و پنج نفر هم مرخص شدند.رفیعی
خبر داد :هم اکنون  ۲۱نفر از مصدومان نیز در بیمارستان
امام علی(ع) اندیمشک بستری هستند.

سانحه قطار در اسپانیا  48مجروح
بر جای گذاشت
منابع خــدمــات فوریتی شهر بارسلون اسپانیا اعــام
کردند در پی وقــوع سانحه بــرای یک قطار بین شهری
در ایستگاه «فرانسه» این شهر دست کم  48تن مجروح
شدند.به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه «ال موندو» منابع
شرکت راه آهن بارسلون اعــام کردند ،این قطار که از
«سن ویسنت کالدرس» واقــع در شهر تاراگونا در حال
حرکت بود در ساعت  8:05صبح جمعه به وقت محلی
( 10:35به وقت ایران ) با مانع روی ریل برخورد کرد.
این منابع افزودند در جریان این سانحه 48 ،تن مجروح
شدند که وضعیت پنج تن از آن ها وخیم اعالم شده است.
CMYK

