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خدمات ترامپ به ایران
مجموعه اقداماتی که ترامپ علیه کشورمان انجام
داده هر چند موجب تحمیل فشارهای اقتصادی
زیادی بر مردم شده اما چند فایده مهم و روشنگرانه
داشته است که می توان از آن ها به عنوان خدمات
ویژه ترامپ به ایران یاد کرد ،در این نوشته به چند
نمونهاشارهمیشود.
 – 1بیرون آمدن از توافق بین المللی برجام و نقض
آن و تشدید تحریم ها توسط ترامپ ،تقریبا برای
همه ملت روشن کرد که دشمنی مدعی کدخدایی
جهان با ایران پایانی ندارد و نظام سلطه به رهبری
آمریکابهچیزیکمترازرسیدنبهآرزویدیرینهاش
یعنیتسلیموزانوزدنملتدرمقابلزورگوییوباج
خواهی و فروپاشی جمهوری اسالمی رضایت نمی
دهد،آرزوییکهالبتهبهگورخواهدبرد.
 – 2مواضع و اظهارات وقیحانه ترامپ درباره ملت
بزرگ ایران از جمله تروریست نامیدن مردم شریف
و زخم خــورده کشورمان از تروریسم ،راه انــدازی
جنگ تمام عیار اقتصادی ،تشدید تحریم ها ،تهدید
کشورهای جهان به تحریم در صورت ادامه تبادالت
اقتصادیباایران.
تحریک کــشــورهــای منطقه علیه کــشــورمــان و
سوءاستفاده حداکثری از ایران هراسی و به دنبال
آن فروش میلیاردها دالر سالح و جنگ افزارهای
پیشرفتهبهدولتسعودیوبرخیدیگرازشیخنشین
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هایخلیجفارس،شکلگیریگروه«ب»واظهارات
واقداماتخصمانهایشانزیرسایهحکومتترامپ،
همهوهمهنشانازاینواقعیتداردکهآمریکا«مشت
چدنی»خودراازپوشش«دستکشمخملی»بیرون
آورده و هویت و دشمنی بی پایان خود علیه ایران را
بیش از پیش آشکار کرده ،واقعیتی که پیش از این
بعضی از مردم و برخی از سیاسیون چندان قبول
نداشتندولیامروز،دولتآمریکاباعملکردخوداین
حقیقترابرهمگانروشنکردهاست.
 – 3عهدشکنی ،باج خواهی ،اقدامات و مواضع
خصمانه ترامپ علیه کشورمان همچنین موجب
شدهجناحهاوصاحبانسالیقمختلفسیاسیدر
بابمقابلهباعهدشکنیوزیادهخواهیهایآمریکا
«هم صدا» و «هم رای» شوند و مواضعی انقالبی و از
سرعزتدرمقابلزورگوییهایآمریکاومتحدانش
اتخاذکنند.
 – 4شــوک حاصل از تشدید تحریم هــا و جنگ
اقتصادی آمریکا علیه کشورمان این واقعیت را
روشن تر کرد که نهال نوپای اقتصاد مقاومتی هنوز
در ذهن و فکر و عمل برخی مسئوالن ریشه ندوانده
و به تبع آن محصول و ثمره قابل قبولی برای مردم و
اقتصادکشورنداشتهاست،نمونههایروشنصدق
این ادعا افزایش نجومی و ناگهانی قیمت برخی
کاالها از جمله برخی کاالهای اساسی مانند شکر
وروغنو...درماههایاخیراستکهنشانمیدهد
علیرغمبرخیادعاهاهنوزنهتنهادرمواردیمانند
تولیدخودروکهادعاهایگزافیدربارهآنمطرحمی
شودبلکهحتیدرتولیدوخودکفاییبعضیکاالهای
اساسی همت و برنامه ای کامل و صددرصد موثر
وجودنداشتهاست.
عیان شدن این واقعیت می تواند و باید مطالبه گری
مردم ،رسانه ها ،دانشجویان و دیگر قشرها برای

پیگیریتحققاقتصادمقاومتیراازدولتومجلس
بیشازپیشافزایشدهد.
 – 5سکوت و همکاری اروپا با دولت ترامپ در قبال
خروج یک جانبه آمریکا از «برجام» و تشدید تحریم
ها علیه کشورمان و عمل نکردن به تعهدات یازده
گانه توسط این کشورها و تاکید گستاخانه اینان
بر پایبندی کامل ایران به برجام ،این واقعیت را نیز
آشکارترکردکهکشورهایاروپاییمتعهددربرجام
به دالیل گوناگونی تحت هژمونی آمریکا همچنان
از خود استقالل و اراده ای ندارند که بتوانند جلوی
مرگبرجامرابگیرند.
 – 6اقــدام اخیر دولت ترامپ با ورود پهپاد فوق
پیشرفته آمریکا به حریم آب های کشورمان اگرچه
اقدامی خصمانه بود اما باز هم درس و برکتی
بــرای ایــران عزیزمان شد چرا که دیگر بار نشان
داد آمریکا از هیچ اقدامی در ابــراز دشمنی با
کشورمانرویگرداننیستوهرجابتواندهمچنان
درصدد ضربه زدن به منافع ملت ایران است و مهم
تر این که ساقط کردن این پهپاد بسیار مدرن و
پیشرفته توسط سامانه پدافند کامال ایرانی ثابت
کرد ظرفیت و توان علمی تکنولوژیکی ایــران تا
آن جا ارتقا پیدا کرده که می تواند پیشرفته ترین
پهپاد آمریکایی را شناسایی ،ردیابی و ساقط کند و
دلیل روشن بر این واقعیت باشد که «ما می توانیم»
و البته تحقق این مهم در همه عرصه ها نیازمند باور
عمیق دولتمردان ،قانون گذاران و تصمیم سازان
کشور است که به جوانان و دانشمندان و نخبگان
این سامان اعتماد کنند ،برای استفاده از ظرفیت
و توان علمی و تمامی ظرفیت های کشور عزمی
جزم داشته باشند ،درصدد تحقق واقعی اقتصاد
مقاومتی ،رونق تولید و بریدن وابستگی کشور از
«خام فروشی» نفت و امثال آن باشند.

آیتا...علمالهدیدردیداربامسئوالنقرارگاههایاستانیپیشرفتوآبادانی

کار جهادی طلبه ،مردم را به دین گره میزند

آیت ا ...علم الهدی با بیان اینکه کار جهادی یک
طلبه در روستا با یک دانشجو باید متفاوت باشد،
اضافهکرد:بهلطفخدادرزلزلهغربکشوروسیلی
که اتفاق افتاد ،کار آقایانی که با لباس روحانیت در
آبها رفتند و آذوقه را به مردم رساندند ،مردم را به
دین گره میزند و به تمام جهت به اســام وابسته
میکند .به گــزارش  ،alamolhoda.comامام
جمعه مشهد در دیدار مسئوالن فرهنگی اجتماعی
قرارگاههایاستانیپیشرفتوآبادانیکشور،تصریح
کرد  :امیدواریم عرصه نوکری و خدمت گزاریتان
به ساحت امام زمان(عج) ،این سعادت را برای شما
رقم بزند که جمال آقا را زیارت کنید و این نوکری،
به نوکری حضوری مبدل شود .وی به اهمیت کار

جهادی و انقالبی برای کشور اشاره کرد و ادامه داد:
اگر فعالیت اقتصادی و استکبارستیزی ما در خط
انقالب بود ،سرمایه اش به جیب امام زمان(عج)
میرودامااگرتنهایکمملکتوکشورراادارهکردیم،
فایدهای برای ما ندارد .آیت ا ...علم الهدی به نقش
روحانیت در تربیت نسل والیی و انقالبی اشــاره و
خاطرنشان کرد :اگر کار طلبگی ما انقالبی بود،
نسل یک روستا و یک جریان ،انقالبی بار میآید اما
اگر نتوانیم ازاینجهت قدمی برداریم ،حتی اگر
از نظر فعالیتهای عمرانی ،جهادی و اقتصادی
زحمتبکشیم،موفقنیستیموکاریازپیشنبردیم.
امــام جمعه مشهد همچنین بر حفظ نظام سنتی
طلبگی در حوزهها تأکید و تصریح کــرد :در ذهن

برخی جوانان فاضل ما این موضوع مطرح است که
کارهایسنتیآخوندیراکناربگذاریموبهکارهای
جدیدی بپردازیم؛ در گذشته نیز طالب جوان وقتی
میخواستندابتکارونوآوریداشتهباشند،نوآوریها
را بر این نظام طلبگی افــزودنــد ،تشکیالتی را که
 1100سال روی آن کار شده و به این نقطه رسیده،
نمیشود تغییر داد .عضو مجلس خبرگان رهبری
یادآورشد:بهجریانهایسنتیطلبگیتوجهداشته
باشیدوابتکاراتونوآوریهایخودرابهآنبیفزایید.
وی با بیان اینکه دقت کنید هیچ عنوان و اسمی،
طلبهبودنراازیادشمانبرد،متذکرشد:بدبختترین
آخوند کسی است که فکر میکند به مقام و منصبی
میرسدودرموقعیتیجزطلبگیموفقاست.

حرف مردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111:

•• رئیـس اتحادیـه تهـران اعلام کـرده انـد میـوه
تا10روز دیگـر 10درصـد پایین می آیـد وتا یک
ماه دیگـر50درصـد ! خـواب دیدید خیر باشـد!
•• کسـانی کـه یارانـه را ثابـت نگـه داشـتند مگـر
نمی توانند قیمت بقیه کاالهـا را ثابت نگه دارند
تا ملت بـرای تامیـن مایحتـاج اذیت نشـوند؟
••درختـان پـادگان لشـکر  ۷۷مـدت هاسـت
آبیـاری نشـده انـد صدهـا اصلـه درخـت کهـن
سـال در پـادگان در خطـر نابـودی قـرار دارنـد.
این درختان هـ م باالخره بخشـی از فضای سـبز
مشـهد هسـتند و همـه مـردمو متولیـان و امرای
ارتـش بایـد در ایـن بـاره فکـری کننـد.
•• می خواسـتم بـه آقـای روحانی رئیـس جمهور
بگم شما که دلیل گران شـدن کاالهای ضروری
وغیرضروری کشـور روگرانی دالر می دونسـتید
االن کـه دالر چنـد هـزار تومـان ارزان شـده بـرای
چـی اجنـاس ضـروری و غیـر ضـروری کشـور رو
ارزان نمـی کنیـد؟ نکنـه دنبـال بهانـه دیگـری
هستید ؟
•• کمتریـن انتظـار بـه حـق مـردم درایـن آشـفته
بـازار و گرانـی کمرشـکن ،کنتـرل قیمـت زمیـن
و مسـکن وبرگشـت آن بـه قیمـت ابتـدای سـال
 97اسـت تـا فشـار از روی بـی خانـه هـا وجوانان
برداشـته شـود.
•• تاموقعـی کـه قطعـات خـودرو ارزان نشـود
خودرو ارزان نمی شـود .وقتی اتـاق خالی پراید
۱۲۵۰۰میلیون تومان شـده توقع ارزان شـدن
خـودرو امـری محـال و دور از واقعیـت اسـت.
•• قـرص زیپمـت بـرای بیمـاران دیابتـی کـه
صددرصـد سـاخت ایـران اسـت مشـمول بیمـه
خدمات درمانی نمی شـه کـه البته بسـیار گران
اسـت .در صورتـی کـه مشـمول بیمه بانـک ملی
هسـت .مگه مـا کارگـران چـه فرقـی بـا کارکنان
بانـک ملـی داریـم؟
••من یک فرهنگی بازنشسـته هسـتم با داشتن
سـه فرزنـد دانشـجو بـرای ثبـت نـام دختـرم در
هنرسـتان دولتـی مبلـغ  450هـزار تومـان از
مـن مطالبـه کردنـد .مگر نمـی گوینـد موقـع نام
نویسـی پـول ندهیـد؟
•• مشـکل کشـور مـا آپارتمـان و اتومبیـل گرفتن
یا نگرفتـن نماینـدگان مجلـس نیسـت .آموزش
وپرورشی اسـت که روز به روز هم معلمانش و هم
دانش آموزانش انگیزه خویش را بیشتر و بیشتر
ازدست می دهند .زیرا هیچ کدام آینده روشنی
بـرای خود نمـی بیننـد و گویـا همیـن روال ادامه

رئیسقوهقضاییه:گزارشگرانفساد بایدموردتشویققرارگیرند
رئیس قوه قضاییه ضمن حمایت مجدد از سوت زنی گفت :در دستگاه
قضایی به همکاران مان تاکید کردیم که گزارشگران فساد باید مورد
حمایت قرار بگیرند .به گزارش مهر ،آیت ا ...سیدابراهیم رئیسی در
بیستوچهارمینگردهماییسراسریائمهجمعهکشورتصریحکرد:
در قوه قضاییه اعالم کردیم حتم ًا از آمران به معروف و ناهیان از منکر
حمایت خواهیم کرد ،گزارشگران فساد باید مورد تشویق قرار بگیرند.

کسی که گزارش داد که در یک اداره فساد و منکری انجام میشود باید
مورد تشویق قرار بگیرد .ما در دستگاه قضایی به همکاران مان تاکید
کردیم که گزارشگران فساد باید مورد حمایت قرار بگیرند .سوت زنی
( )blowing-whistleاصطالحا به افرادی که افشاگر فساد هستند
اطالق می شود  .رئیسی افزود :اگر نظام پولی و بانکی اصالح نشود هر
روزشاهدیکپروندهخواهیمبود.بایدنظامپولیوبانکیاصالحشودو

قصههاییکه
بهزندگیتان
معنی
میبخشد

خواهد داشـت.
••بـاور نمـی کنـم کـه یـک انسـان عاقـل ندانـد و
نفهمـد کـه مثلا چطـور بایـد لبـاس بپوشـد کـه
مشـکلی برای جامعـه ایجاد نکنـد .چطـور رفتار
کنـد و حتی چطـور صحبـت کنـد .آیـا عـده ای از
زنـان و دختـران مـا از آن دختـر اروپایی که سـاده
در خیابـان راه مـی رود و وقتـش را سـاعت هـا بـا
لوازم آرایشـی جلـوی آینه هـدر نمی دهـد کمتر
هسـتند؟ آیـا نـاآگاه هسـتند؟
•• ماجانبـازان و خانـواده شـهدا و اسـرا قبلا کـه
پول ویزیت ودکترمان بابیمه ایران بود ناشکری
کردیـم ولـی حـاال کـه بیمـه دی هزینـه روقبـول
کـرده ایـن قـدر دیربـه دیـر پـول دکترهـا رو میده
که همه دکترها حتی خیریه هاهم قراردادشان
رو قطـع کردند .دمت گـرم بیمـه دی .خوب حق
جانبـازان و خانـواده شـهدا واسـرا رو ادا کردی.
•• دخترخانـم هـای محتـرم ،الاقـل در مراسـم
خواسـتگاری بـدون آرایـش باشـید تـا پسـر و
خانـواده ایشـان را فریـب ندهید .پسـر حـق دارد
چهره طبیعی شما را ببیند تا بپسـندد نه این که
زیـر خروارهـا مـواد آرایشـی نتوانـد چهـره اصلی
شـما را تشـخیص دهـد .ایـن طـوری مجبوریـد
همیشه آرایش داشته باشید و این برای سالمت
صـورت و پوسـت شـما مناسـب نیسـت.
••کتابخانـه مرکـزی مشـهد بعـد از مـدت هـا
اواخر سـال قبـل افتتـاح شـد با چـه سـاختمان و
امکاناتی! اما لطفا گزارشـی از مخزن کتاب این
کتابخانه تهیـه کنید که چقـدر فقیر و کـم عنوان
اسـت! بعضـی کتابخانههـای محلـی و مسـاجد
مخـزن غنیتـری از کتابخانـه مرکـزی دارنـد.
•• دولـت بایـد اختلاس گـران بـا مبالـغ بـاال را
بـدون محاکمه اعـدام کند تـا دیگر کسـی به فکر
اختالس و دزدی نیفتد و مردم احسـاس امنیت
و آرامش بیشـتری داشـته باشـند.
•• لطفـا درخصـوص آزمـون عملـی یـا تو شـهری
گواهـی نامـه رانندگـی هـم یـک گـزارش تهیـه
کنید .قبال آزمون عملی هر هفته برگزار می شد
و کسی که مردود می شـد می تونست هفته بعد
بیاد امتحان بده اما االن باید سـه هفته تا یک ماه
صبر کنه تـا نوبتـش بشـه .اگر پلیـس راهـور نیرو
نداره خب نیـرو جذب کنـه تا مردم بـرای گرفتن
یک گواهی نامه رانندگی این قدر معطل نشـن.
••لطفـا در خراسـان قدیـم سـتونی هـم بـه ایـن
نام اختصـاص دهیـد تا هـر کـس از قدیـم حرفی
دارد بگویـد ومن می گویم بهتریـن و خوش طعم

آتشسوزیگسترده
درمیدانحسنآبادتهران

این در همه برنامهها تأکید شده است .دولت باید دست از تصدی گری
برداردوناظرباشدنهمتصدی.بیشاز ۸۰درصداقتصادمادولتیاست
وخصوصیسازیبایدانجامشود.کاهشتصدیگریدولتبایدانجام
شود.درخصوصیسازیمشکالتیایجادشدکهچندمرتبهدرسخنان
مقاممعظمرهبریمطرحشد.احرازتواناییکسیکهمیخواهدبپذیرد
ودوموقتیکهواگذارشدتوانمندسازیبخشخصوصیبایدانجامشود.

«کاناپه»بستهخواندنیآخرهفته«زندگیسالم»استکهاینهفتهباچندداستان،
کاریکاتور،یادداشتوروایتدردوصفحهمیانیاینضمیمهچاپشدهاست.در
کاناپهاینهفته؛تجربهعجیبپولگرفتنبرایگریهدرمجلسترحیم،موفقیت
شغلی در بدو شروع یک کار تازه ،قدیمی ترین چرخ جهان که هنوز فعال است،
نشانههایاعتیاددیجیتالوراههایرفعآن،ارتباطقصهگوییباپیداکردنمعنی
زندگیوداستانکهایخواندنیدربارهمفهومزندگیرامیخوانید.

توهمانی که دلم لک زده لبخندش را

پیامك2000999:

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

آنکه هرگز نتوان دید همانندش را

بانهایت تاسف و تاثر درگذشت

مادرعزیزمانمرحومه
حاجیهخانمکبریب ّزی
همسر مرحوم سرهنگ محمد امیر فیروز جهان تیغی را به اطالع کلیه دوستان ،آشنایان و
همشهریانسیستانیمیرسانیم .بههمینمنظورمراسم تشییعآنمرحومهفرداجمعهساعت
 ۸صبح از درب منزل ایشان به آدرس بلوار سجاد ،حامد شمالی ،گلشن 4پالک 13به سمت
خانه ابدیاشدرآرامگاهخواجهاباصلت(غرفه)11منعقدمی باشد.
همچنین مراسم ختم ایشان نیز در روزهــای شنبه و یکشنبه مورخ 29و 30تیرماه از ساعت
17الی 19درمسجدقباواقعدربلوارخیامجنوبینبشخیام 21برگزارخواهدشد.
حضورشماسرورانگرامیموجبشادیروحآنمرحومهوتسلیخاطربازماندگانخواهدبود.

دکترفریبرزفیروزجهانتیغی،مهندسفرزادفیروزجهانتیغی،
دکترحمیدرضاعرب،خانوادهسردارمحمدشریفخانبزّی،
طایفهجهانتیغوفامیلوابسته

آتشسوزیگستردهدرمیدانحسنآبادتهران
کهازیکانبار شروعشدهبودبهسرعتبهاماکن
تاریخیمیدانحسنآبادسرایت کردوصرافی
بانک صــادرات و تعدادی انباری و فروشگاه
طعمهحریقشدند.بهگزارشایرناوصداوسیما
،سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت :حوالی
ساعت ۲۲چهارشنبه شب حادثه آتش سوزی
در میدان حسن آباد به سامانه  ۱۲۵اعالم و
بالفاصله ماموران پنج ایستگاه آتش نشانی
به محل حادثه اعزام شدند.دراین حادثه یک
انبار  ۵۰۰تا  ۶۰۰مترمربعی در طبقه دوم
ساختمان تجاری دچــار آتش ســوزی شدکه
آتشنشانانبرایمهاراینحریق اقدامکردند.
تا زمان تنظیم این گزارش(ساعت  )23آتش
نشانانباامکاناتکاملمشغولمهاراینحریق
گستردهبودندکهبهبافتتاریخیمیدانحسن
آباد سرایت کرده و صرافی بانک صــادرات و
تعدادیانباریوفروشگاه راهمدربرگرفتهبود.

نمابر05137009129:

ترین میوه و حتی سـبزیجات را داشـتیم بهترین
حبوبـات و آرد را داشـتیم بـدون سـم پاشـی!
•• اقتصاددانان عزیز حال که شـاهد روند نزولی
دالر هسـتیم چـرا قیمـت هـا پاییـن نمیـاد؟ بـه
خصـوص قیمـت لـوازم یدکـی و ...لطفـا ایـن
معادلـه رو حل کنیـد و به مردم بگویید مشـکل از
کجاسـت کـه تاثیـری بـر قیمـت نـداره؟
•• خراسان هر روز میخرمت دو هزار تومان میدم
تو دلم نفرینت می کنم.
•• چرا قیمت کاالها ثبات نـدارد؟ همه قیمت ها
نجومی شدند.
•• من کارمند هسـتم و به دلیل مسئولیت کاری
ام ،قسـمت حـرف هـای مـردم را هـر روز بایـد
بخونم .چرا هیچ وقت در کل روزنامه در بین اون
همهخبرومتن،نبایدیکخبرخوشحالکننده
و شـاد وجود داشـته باشـه؟ دلیلش چیـه؟ مردم
همیشـه باید بدبختی و غـم و انـدوه بخونن؟ می
دونیدچقدربرذهنوزندگیوضمیرناخودآگاه
شـون تاثیر مـی ذاره؟ یعنی هیـچ خبر خوبـی در
ایـران وجود نـداره و همـش بدبختیـه و خبرهای
ناخوشایند؟!
••لطفا به موضـوع پرداخت نشـدن حـق الزحمه
معلمـان حـق التدریـس و نوبـت دوم معلمـان نیز
بپردازید.
•• امـروز صبـح نـان سـنگک سـاده بـی کیفیـت
خریـدم ۱۵۰۰تومـان .مـی گـن آردهامـون
خرابـه .درحالی که همیـن چند وقت قبل شـده
بـود  ۱۲۰۰تومـان  .واقعـا نظـارت و حسـاب و
کتابی نداره؟ قبال سـالی یک بار افزایش قیمت
داشـتیم .حاال هر چند مـاه .ظاهـرا قیمت هـا رو
هـم همـه بـا هـم افزایـش نمـی دن .منطقـه ای و
چـراغ خامـوش .
•• اگـر بنـا بـه سـرمایه گـذاری وجـذب سـرمایه
گـذار اسـت ایـن همـه واحـد تولیـدی تعطیـل و
نیمه تعطیـل داریم .جـذب سـرمایه گـذار نباید
باعـث تخریـب تنفسـگاه هـای شـهر مثـل پارک
طـرق ،پـارک خورشـید ،پـارک ملـت و سـایر
منابع طبیعی شـود .کسـانی که منابـع طبیعی
را تخریـب مـی کننـد بایـد سـرمایه شـان ضبـط
شـود نـه جـذب!
••سریالیکهنمایندگانمجلسوصداوسیمای
ایرانازآنتعریفمیکنندخوببودهاصالنباید
برای ندیدنـش ناراحت بـود چون از ایـن تعریف و
تمجیدها بوی جناحی بودن به مشـام می رسـد.
پس خوشحالم سـریال گاندو را ندیدم.

حادثه دلخراش در محور
سیرجان  -بندرعباس

 ۴سرنشینپژو درآتش
سوختند
توکلی-بی احتیاطی و انحراف به چپ
راننده کامیون کشنده با ســواری پژو در
محور سیرجان – بندر عباس چهار نفر را
به طــرز   دلخراشی به کام مرگ کشاند.
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان در
تشریح این حادثه گفت :شامگاه سه شنبه
ماموران انتظامی این شهرستان پس از
اطالع از وقوع یک فقره تصادف رانندگی
در کیلومتر ۶۰محور سیرجان  -بندرعباس
بالفاصله بــرای بررسی حادثه در محل
حاضر شدند.
به گــزارش خبرنگارما ،سرهنگ « ایران
نژاد» افزود :در این حادثه ،راننده کامیون
کــشــنــده آکــســور بــر اثــر بــی احــتــیــاطــی و
انحراف به چپ با خــودروی ســواری پژو
   405تــصــادف کــرد کــه بــه علت شدت
برخوردسواری پژو  405دچار آتش سوزی
شد و هر چهار سرنشین آن جان خود را از
دست دادند.
این مسئول انتظامی خاطرنشان کرد :
کارشناسان ،علت وقوع این حادثه   را بی
احتیاطی و انحراف به چپ از جانب راننده
خواب آلود کامیون گزارش کردند.

