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بیمارستان تامین اجتماعی در پرند احداث شود 
شهر پرند با اینکه سرریز جمعیتی تهران را پوشش داده است 
از کمترین امکاناتی که شبیه تهران باشد محروم است ازجمله 
این امکانات داشتن یک بیمارستان دولتی یا تامین اجتماعی 
است که بتواند حداقل بخشی از نیازهای اهالی را پوشش دهد. 
متأسفانه اگر موردی اورژانسی پیش آید تا رسیدن به تهران 

ممکن است مریض از کف برود.
سماواتی از پرند تهران 

پله برقی متروی استاد حسن بنا و پل هوایی خراب هستند
پله برقی متروی استاد حســن بنا مدت هاست خراب شده 
است،  همچنین پل هوایی و پله برقی بزرگراه رسالت در همین 
محدوده خراب است. چه بسا این دو خرابی مربوط به 2سازمان 
مختلف باشد اما در هر صورت تقاضا می شود نسبت به مرمت و 

راه اندازی  آنها اقدام شود.
نصیری ها از تهران 

زندگی مرز نشینان با دود آتش سوزی هورالعظیم مختل 
شده است

چند روزی است که آتش سوزی هورالعظیم در سمت عراق 
و انتشار دود غلیظ ناشی از آن زندگی را بر مرزنشینان حرام 
کرده و باعث ایجاد اختالل در زندگی مردمان مرزنشین هویزه 
و دشت آزادگان شده است. لطفا مسئوالن با رایزنی با عراق 

برای حل این موضوع چاره اندیشی کنند.
تبار از هویزه

گشت ارشاد بر قله توچال نظارتی ندارد
گشت ارشــاد در قله توچال گاهی حضور دارد اما به نظر می رسد 
نظارت ها کافی نیست. در توچال افراد اعم از زن و مرد با هر پوششی 
که بخواهند حضور دارند، انواع سگ و گربه و دیگر حیوانات همراه 
گردشگران به وفور دیده می شود و هیچ قانون و قاعده ای در کار 

نیست. تقاضا می شود گشت ارشاد در آن نقاط هم مستقر شود.
علیخانی از تهران 

صدای سازه های غیرایمن آرامش ساکنان میدان بروجردی 
را برهم زده است

در روزهای اخیر که باد و توفان در تهران شدید بود صداهای 
مهیب بسیاری همراه رعد و برق در میدان شهید بروجردی 
نارمک به گوش می رسید که یکی از آنها پس از بارش باران هم 
قطع نشد و هر شب این روند ادامه داشت. بعد از کلی بررسی 
با همسایگان متوجه شدیم صدای میله بلندی که برای نصب 
پرچم در یک نهاد درنظر گرفته اند به صورت شالقی در فضا 
می پیچد و شــب ها به خصوص اگر باد و توفان باشــد ایجاد 
مزاحمت مي کند. از مســئوالن تقاضا داریم نسبت به ثابت 

کردن میله مذکور و حذف سر و صدا اقدام کنند.
خادمی از تهران 

رمپ خاکی ینگی امام به سمت قزوین بازگشایی شود
رمپ خاکی ینگی امام به سمت قزوین که مسئوالن بارها قول 
درست کردن آن را داده اند بعد از مدت ها نه تنها درست نشد 
بلکه بسته شده است. درحالی که روزانه هزاران نفر نیاز دارند 

از این مسیر وارد اتوبان شوند.
حیدری از ینگی امام هشتگرد

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

شهادت 2مرزبان هنگ مرزی
2سرباز هنگ مرزی ســلماس هنگام گشــتزنی و پایش مرز به 

شهادت رسیدند.
به گزارش همشــهری، این دو ســرباز هنگ مرزی بــه نام های 
نیما حاجی پور اهل روستای گنگچین ارومیه و امیر آقاوردی زاده 
اهل نقده در هنگ مرزی سلماس خدمت می کردند. آنها مشغول 

پایش و رصد نوار مرزی بودند که به شهادت رسیدند.
فرماندهی مرزبانی آذربایجان  غربی، با انتشار این خبر اعالم جزئیات 
این حادثه را به زمان دیگری موکول کرد. براساس این گزارش قرار 
است مراسم تشییع این دو مرزبان شهید امروز )یکشنبه( ساعت 

۱۰صبح در ارومیه برگزار شود.

فرار 2 دختر افغان از ازدواج اجباري آنها را به دردسر انداخت

نقشه فرار، دختران نوجوان را گرفتار 
گروگانگیران کرد

دو دختر نوجوان افغان براي فرار از ازدواج اجباري، دست به سرقت 
طالهاي مادرانشان زدند تا به ترکیه سفر کنند اما وقتي به تهران 
رسیدند به دام سارق گروگانگیر گرفتار شدند و 48ساعت با دست 

و پاي بسته در اتاقي زنداني بودند. 
به گزارش همشهري، سه شنبه هفته گذشته خانواده دختري ۱3 
ساله به نام شیوا راهي اداره پلیس پایتخت شدند و از ناپدید شدن 
مرموز دخترشان خبر دادند.  پدر شیوا گفت: ما در یکي از شهرهاي 
اطراف تهران زندگي مي کنیم و امروز صبح زود متوجه شدیم که 
دختر ۱3ساله ام به نام شــیوا غیبش زده است. پس از پرس و جو 
فهمیدم که او با یکي از دوستانش که 3سال از وي بزرگتر است نقشه 
فرار از خانه و رفتن به ترکیه را کشیده اند. آنها یک شب قبل تر همه 
طالهاي مادرانشان را سرقت کرده و در حالي که ما خواب بودیم، 

از خانه فرار کرده و راهي تهران شده اند که از آنجا به ترکیه بروند. 
پس از ثبت شکایت، تیمي از ماموران با دستور قاضي محمدامین 
تقویان، بازپرس شعبه هشتم دادسراي جنایي تحقیقات براي یافتن 
دختران گمشده را آغاز کردند تا اینکه 48 ساعت بعد سرنخي از 
آنها به دست آمد. شیوا به همراه دوست ۱6 ساله خود راهي یکي از 
کالنتري هاي تهران شده و ادعا کرده بودند که 48ساعت در خانه اي 

گروگان بوده اند و همه طالهاي همراهشان سرقت شده است. 
با شناســایي این دو دختر، هر دوي آنها به دادسرا منتقل شدند و 
شیوا در توضیح ماجرا گفت: چند روز قبل دوستم راضیه نزد من آمد 
و گفت برایش خواستگار آمده و خانواده اش قصد دارند به اجبار او 
را پاي سفره عقد بنشانند. اما راضیه دلش نمي خواست ازدواج کند 
و همیشه مي گفت که دوست دارد مهاجرت کند و ادامه تحصیل 
بدهد.  وي ادامه داد:  آن روز وقتي راضیه نزد من آمد پیشنهاد کرد 
که با هم به ترکیه برویم و در آنجا زندگي کنیم. ابتدا قبول نکردم، 
چون خیلي مي ترسیدم که جدا از خانواده ام باشم اما راضیه به من 
اطمینان داد که هیچ مشکلي برایمان پیش نمي آید. او مي گفت اگر 
اینجا بمانم خانواده ام به زور مرا به خانه بخت مي فرستند و من هرگز 
به آرزوهایم نخواهم رسید. حرف هاي او مرا وسوسه کرد اما براي 
اجراي نقشه مان هیچ پولي نداشتیم. آنجا بود که راضیه پیشنهاد 
داد قبل از آنکه خانه را ترك کنیم تمام طالهاي مادر و خواهرمان 
را سرقت کنیم. دختر ۱3ســاله گفت: قرار شد طالها را در تهران 
بفروشیم و با پول آن راهي ترکیه شویم غافل از اینکه دردسر بزرگي 

در انتظارمان است. 

گروگانگیري 
شیوا گفت: نیمه هاي شب هر دوي ما وقتي خانواده هایمان خواب 
بودند، طالها را سرقت کردیم و با چمدان راهي تهران شدیم. صبح 
خیلي زود به پایتخت رسیدیم و به پارکي رفتیم و منتظر ماندیم 
تا طالفروشي ها باز شود. وقتي داخل پارك نشسته بودیم و درباره 
فروش طالها صحبت مي کردیم، ناگهان پسري که او هم افغان بود 
و ظاهرا حرف هاي ما را شــنیده بود از میان شمشادها بیرون آمد 
و گفت حاضر است به ما کمک کند. او پیشــنهاد داد تا باز شدن 
مغازه ها به خانه اش برویم؛ چون ممکن اســت هر لحظه ماموران 
پلیس وارد پارك شوند و به ما مشکوك شده و دستگیرمان کنند. 
او همچنین مدعي بود که یکي از آشــنایانش طالفروش است و 
طالهاي ما را بــه قیمت باال مي خرد و ما کــه حرف هایش را باور 
کرده بودیم قبول کردیم.  دختر نوجوان ادامه داد:  او ما را به خانه اي 
برد که بعدا متوجه شدیم خانه یکي از دوستانش است. به محض 
رسیدن ما را در اتاقي زنداني کردند و دست و پایمان را بستند و همه 
طالهایمان را سرقت کردند. پسر جوان حتي قصد تعرض به ما را 
داشت اما دوستش مانع او شد و گفت که چنین عملي مجازاتش 
اعدام است. همین باعث شد که پسر جوان از تصمیمش منصرف 
شود اما او و دوستش ما را 48ساعت در اتاق زنداني کردند و در این 
مدت فقط چند لیوان آب به ما دادند. هر وقت اعتراضي مي کردیم 
با مشت و لگد کتکمان مي زدند تا اینکه در نهایت ما را به یکي از 
خیابان ها بردند و در آنجا رها کردند.  اظهارات شــیوا را دوستش 

مرضیه نیز تایید کــرد و تحقیقات 
پلیس  براي شناسایي و دستگیري 
گروگانگیــران آغاز شــد. مدتي 
بعد پسر جوان دستگیر شد و در 

بازجویي ها به گروگانگیري و سرقت 
اعتراف کرد و گفت: آن روز براي 
هوا خوري به پارك رفته بودم که 
به صورت اتفاقي حرف هاي دو 
دختر نوجوان را شنیدم. هردو 
درباره فروش طال و رفتن به 
ترکیه صحبت مي کردند که 
همان لحظه وسوسه سرقت 

طال و جواهراتشــان بــه جانم 
افتاد. به سراغشــان رفتم، نقش 
بازي کردم و گفتم مــي توانم به 
آنها که در تهران غریب هســتند 
کمک کنم. دو دخترنوجوان هم به 
حرفهایم اعتماد کردند و همراهم 
آمدند. متهم گفت: من آنها را در 
خانه دوستم زنداني کردم و همه 
طالهایشــان را دزدیدم اما تصور 
نمي کردم که شکایت کنند و در 
نهایت گیر بیفتــم.  متهم پس 

از اعتــراف به جــرم خود 
بازداشت شد و تحقیقات 
در این پرونده ادامه دارد. 

کوتاه از حادثه

قربانیان تازه مونسون
گزارش

شمار قربانیان سیل در کشور به 61 نفر رسید

عملیات امداد و نجات در استان های سیل زده کشور 
همچنان ادامه دارد و صدها امدادگر به دنبال یافتن 
مفقودشدگان هستند. این در حالی است که براساس 
اعالم رئیس سازمان امداد و نجات کشور در سیل موسمی مانسون 
تاکنون 6۱نفر جان خود را از دســت داده و 32نفــر نیز مفقود و با 

سرنوشت نامعلومی مواجه شده اند.
به گزارش همشــهری، مهدی ولیپور، رئیس سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر درباره قربانیان مونســون گفت: با کشف چند 
جسد دیگر که درپی ســیل روزهای اخیر دچار حادثه شده بودند، 
شمار فوت شــدگان سیل در کشــور از ابتدای مرداد ماه تاکنون به 
6۱نفر رسید. با جمع بندی تازه ترین گزارش های مفقودی در سراسر 
کشور هم اکنون 32نفر نیز مفقود شده اند که تالش برای یافتن آنها 
از سوی عوامل سازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر ادامه دارد.

او در ادامه گفت: طبق هشدار هواشناسی آماده باش هالل احمر تا 
روز دوشنبه پابرجا است و امدادرسانی همچنان در برخی از مناطق 
متاثر از سیل و آبگرفتگی ازجمله فیروزکوه ادامه دارد. همچنین با 
توجه به احتمال بارش های دوباره الزم است که شهروندان از حضور 

در ارتفاعات و همچنین حاشیه رودها و مسیل ها پرهیز کنند.

کشف جسدی در صحن امامزاده داوود
با گذشــت دو روز از ســیالب مرگبار در محدوده امامزاده داوود، 
تیم های عملیاتی همچنان در این منطقه مشغول جست وجو و کاوش 
برای یافتن افراد مفقود شده هستند. در جریان این عملیات صبح 
روز گذشته )شنبه( اعضای تیم عملیاتی آتش نشانی تهران توانستند 
پیکر خانم جوانی را در ناحیه شــمالی صحن امامزاده داوود کشف 
کنند. سیدجالل ملکی، سخنگوی آتش نشــانی تهران در این باره 
گفت: قسمت باالی بازارچه که در بخش شــمالی صحن امامزاده 
داوود واقع شده، یکی از مناطقی است که آتش نشانان در حال انجام 
عملیات جست وجو در آنجا هســتند و صبح شنبه از زیرزمین یک 
رستوران که روز جمعه اجساد چند نفر در آنجا کشف شده بود جسد 
زنی جوان کشف شد. به گفته او عملیات جست وجو از سوی عوامل 

آتش نشانی همچنان ادامه دارد.

جان باختن 4نفر در کرمان
در کرمان نیز بارش های ســیل آسا تا ســاعات اولیه بامداد دیروز 
همچنان ادامه داشــت و جان دســت کم 4نفر را گرفت. رضا فالح، 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان کرمــان در این باره گفت: 
در ۱۹ شهرستان استان سیل های خطرآفرین اتفاق افتاده و ۵۰۰ 
امدادگر مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی مونسون را مورد ارزیابی 
قرار داده اند. او از پیداشــدن همه مفقودان خبر داد و گفت: تاکنون 
۵۰۰ خانه روستایی را تخلیه آب کرده ایم و 2۰۰خودرو را رهاسازی 
و به 4۰۰۰ نفر امدادرسانی شد. در همین حال محمد صابری، رئیس 
اورژانس کرمان نیز درباره تلفات سیل در استان کرمان گفت: تاکنون 
یک نفر در کرمان و دو نفر در رفسنجان و یک نفر نیز در ماهان جان 
خود را از دست داده اند. فوتی های رفسنجان 2سرنشین یک دستگاه 
خودرو پژوRD بودند که بر اثر جاری شدن سیل و غرق شدگی در 
پنج کیلومتری شرکت نفت رفسنجان جان خود را از دست دادند. 
او در ادامه به جان باختن جوان دیگری در ماهان اشاره کرد و گفت:  
سه جوان با وجود بسته بودن راه، به منطقه وارد و گرفتار سیل شدند 

که یکی از آنها جان خود را از دست داد و 2نفر دیگر مصدوم شدند.

6 قربانی در سیل یزد
باران های سیل آســا در روزهای گذشته ســاکنان برخی استان ها را 
غافلگیر کرده است. یکی از این استان ها یزد است که جاری شدن سیل 
در آنجا نادر است. حاال اما سیل عالوه بر وارد کردن خسارات سنگین 
به بافت سنتی شهر، دست کم 7کشته برجا گذاشته است. سیدحسین 
طباطبایی، مدیر روابط عمومی اورژانس استان یزد درباره قربانیان وقوع 
سیل در یزد گفت: یک نفر از متوفیان در محله اکبرآباد، یک مورد در 
خیابان حضرت مهدی)عج(، یک نفر در روستای بنادك سادات، یک نفر 
در کویر اطراف شهر، یک مورد در مروست و یک نفر هم در روستای شواز 

شهرستان تفت بودند که سیل جان شان را گرفت.
او در ادامه گفت: هفتمین قربانی سیل در استان یزد زنی است که در 
روستای ترکان جان خود را از دست داد. جمعه شب گذشته به علت سیل 
و طغیان رودخانه بعد از روســتای ترکان یک دستگاه سواری از جاده 
منحرف و درگیر سیل شد. در این حادثه راننده خود را به بیرون پرت 
کرد و نجات یافت، ولی متأسفانه سرنشین دیگر خودرو که همسرش بود 

داخل سواری گیر کرد و غرق شد.
او در ادامه گفت: در حادثه ای دیگر کانکس های ایست بازرسی فراغه 
شهرستان ابرکوه در اثر سیل واژگون شد و سربازی که در آن بود در سیل 
گیر افتاد. با این حال امدادگران این سرباز را نجات داده و به بیمارستان 

ابرکوه منتقل کردند.

4قربانی در سیل مازندران
از سوی دیگر از مازندران نیز خبر می رسد که جاری شدن سیل در این 
استان نیز جان 4نفر را گرفته و خسارات زیادی برجا گذاشته است. علی 
عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی این استان اعالم کرد: در پی وقوع سیل 
در غرب استان تا صبح روز شنبه پیکر چهار فوتی مجهول الهویه شامل 2 
مرد، یک زن و یک پسر بچه کشف و به پزشکی قانونی شهرستان نوشهر 
و چالوس منتقل شده است که اســامی قربانیان بعد از انجام مراحل 

شناسایی و تشخیص هویت اعالم خواهد شد.

نجات 3نوجوان از مرگ
باران های سیل آسا در استان های مختلف هرچند جان افراد زیادی را 
گرفته اما در این بین افراد زیادی نیز تا یک قدمی مرگ پیش رفته اما 
توســط گروه های امدادی نجات پیدا کرده اند. 3نفر از نجات یافتگان 
3پســر نوجوان بودند که در رودخانه تنگ سرخ واقع در استان فارس 
گرفتار شــده بودند که نجات پیدا کردند. محمدهــادی قانع، رئیس 
آتش نشانی شیراز در این باره گفت: بی توجهی سه نوجوان به هشدارهای 
ایمنی و عبور از رودخانه تنگ سرخ در جمعه شب باعث شد که آنها در 
وضعیت خطرناکی در آب گرفتار شوند. به دنبال این حادثه تیم غواصی 
آتش نشانی شیراز راهی محل حادثه شد و همکارانم توانستند این سه 

نوجوان را نجات داده و به محل امن منتقل کنند.

سیل طالقان ۷۰ خودرو را برد
در روزهای گذشته استان البرز نیز شــاهد بارش های سیل آسایی 
بود. هرچند تاکنون سیل در این استان تلفاتی به همراه نداشته اما 
در طالقان سیالب 7۰خودرو را با خود برد. داوود نجفیان، مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای اســتان البرز در این باره گفت: خوشبختانه با 
اقداماتی که از هفتــه قبل صورت گرفت و هشــدارهایی که از قبل 
درخصوص سیل داده شد، این سیل خسارت جانی در پی نداشت اما 
تاکنون سیل نزدیک به 7۰دستگاه خودرو را که اغلب آنها متعلق به 

گردشگران بود را  با خود برده است. میزان تخریب برخی از خودروها به 
حدی بوده که از آنها فقط به اندازه یک کف دست باقی مانده و به طور 
کامل از بین رفته است. او همچنین درباره وضعیت رودخانه کرج هم 
گفت: در مسیر رودخانه کرج و جاده چالوس یک رستوران که اتفاقاً 
به دلیل قرار داشتن در بســتر رودخانه باید به صورت کامل تخریب 

می شد صد درصد در سیل از بین رفت.

تلف شدن 8۰۰تن ماهی
سیالب در استان های مختلف خســارت های زیادی به بار آورده است. 
فقط در یک مورد در استان لرستان ســیالب باعث تلف شدن حدود 
۱۰۰۰تن ماهی پرورشی شده است. کیارش بیرانوند، مدیرکل شیالت 
لرستان در این خصوص گفت: در سیالب جمعه شب به 3۰واحد مزرعه 
پرورش ماهی در شهرهای الیگودرز و شول آباد خسارت وارد شده است. 
او ادامه داد: میزان خســارت های مزارع آسیب دیده هنوز به طور دقیق 
مشخص نیست اما پیش بینی ما این است که بین 7۰۰ تا 8۰۰تن ماهی 

در این مزارع تلف شده باشند.

دستبرد سریالی به فروشگاه کاالهای دیجیتال
پلیس پایتخت در جســت و جوی 3مرد نقابدار اســت که به صورت سریالی به 

فروشگاه های زنجیره ای کاالهای دیجیتال دستبرد زده و فراری شده اند.
به گزارش همشهری، چند روز قبل گزارش سرقتی به پلیس پایتخت اعالم 
شد که نشان می داد افرادی به یکی از فروشگاه های زنجیره ای فروش کاالهای 
دیجیتال دستبرد زده اند. بررسی ها نشــان می داد که سارقان 3نفر هستند 
که در نیمه های شب نقشه سرقت ماهرانه خود را اجرا کرده بودند. آنها ابتدا 
دزدگیر و دوربین های مداربســته را از کار انداخته بودند و سپس با تخریب 
فروشگاه، وارد آنجا شده و دست به سرقت تعداد زیادی گوشی موبایل و تبلت 
و ساعت های هوشمند زده اند. آنطور که مشخص بود دزدان، خیلی ماهرانه 
و حرفه ای عمل کرده بودند تا ردی از خودشــان به جا نگذارند. آنها با وجود 
اینکه دوربین و دزدگیر را از کار انداخته بودند، صورت هایشان را نیز با نقاب 
پوشانده بودند تا شناسایی نشوند. با وجود این تیمی از مأموران اداره هفدهم 
پلیس آگاهی تهران تحقیقات گسترده خود را با دستور بازپرس دادسرای 
ویژه سرقت آغاز کردند تا ردی از سارقان حرفه ای به دست آورند. همچنان 
که بررسی ها در این باره به شکل ویژه ادامه داشت دومین سرقت حدود یک 
هفته پس از سرقت اول به پلیس اعالم شد که نشان می داد دزدان به صورت 
سریالی نقشه سرقت کشیده اند. سارقان حرفه ای مانند سرقت اول، ماهرانه 
عمل کرده بودند. آنها باز هم صورت هایشان را با نقاب پوشانده و پس از آنکه 
دزدگیر و دوربین مداربســته را از کار انداخته بودند، با تخریب شعبه دیگر 
فروشگاه، دست به سرقت کاالهای دیجیتال زده و فرار کرده بودند. براساس 
این گزارش، هم اکنون سرنخ هایی از سارقان به دست آمده که به زودی با تالش 

مأموران پلیس آگاهی تهران دستگیر خواهند شد.

جزئیات سقوط ۷ مسافر مترو از پله برقی 

وقتی تعادل يكی از مسافران به هم خورد
وقتي یکــي از مســافران مترو 
تعادلــش را بــر روي پله برقي از 
دست داد روي مسافر دیگري که 
پشت سرش بود سقوط کرد و به این ترتیب 7مسافر 

مصدوم شدند. 
به گزارش همشــهري، این حادثه صبح دیروز در 
ایســتگاه مترو دروازه دولــت رخ داد. مدیرعامل 
شــرکت بهره برداری مترو تهران و حومه درباره 
علت حادثه گفت: ساعت 8:2۰ صبح دیروز  سانحه 
مصدومیت تعدادی از مســافران مترو در ایستگاه 
دروازه دولت به ما اعالم شد. بررسی های اولیه نشان 
داد که این سانحه روی یک رشته پله برقی ۱6۰ یا 
کوتاه که جزو برندهای پله برقی به شمار می رود 

اتفاق افتاده است.
مهدی شایســته اصل ادامه داد: پس از این حادثه 
و گزارش آن به اورژانس مصدومان به بیمارستان 
اعزام شــدند و عوامل مترو، پله برقی را باز کردند 
تا در صورت عیوب آن را رفــع کنند، اما پس از باز 
کردن متوجه شدند که ترمزهای پله برقی و دیگر 
اجزای آن دارای خرابی نیســت. پس از بررســی 

فنی، از مســافران، پلیس و عوامل حاضر در زمان 
سانحه نیز پرس وجو شد و در نهایت متوجه شدیم 
که در زمان حادثه تعادل یکی از مســافران برهم 
خورده است و همین سبب شده تا وي روی دیگر 
مسافران پشت سر خود بیفتد که تمامی این موارد 
صورتجلســه شده اســت. به گفته وی؛ 7مصدوم 
حادثه دچار صدماتي از خراشیدگی تا شکستگی 
شدند که همگي با هماهنگي عوامل مترو و نیروهاي 
اورژانس به بیمارستان اعزام شدند.  شایسته اصل در 
پاسخ به این پرسش که آیا حادثه در کمیته سوانح 
مترو بررسی می شود یا خیر، گفت: حتی حوادث 
کوچک تر از این مورد نیز در کمیته مورد بررسی 
قرار می گیرند. این حادثه هم توســط متخصصان 
حاضر در کمیته صورتجلســه و بررســی خواهد 
شد. مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و 
حومه با تأکید بر اینکه هیچ مشکلی از سمت پله 
برقی نبوده، عنوان کرد: از مســافران درخواست 
می شود که در زمان  ازدحام از دویدن روی پله برقی 
خودداری کنند و با خویشتن داری از بروز چنین 

حوادثی جلوگیری کنند.

داخلی


