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آتش سوزی اتوبوس
درجاده همدان قزوین

اتوبوساسکانیادرمسیرهمدانبهقزویندچارحریقشد.بهگزارشخبرگزاریصداوسیما،رئیسپلیسراهاستانهمدانگفت:ساعت 17:30پنجشنبه
یکدستگاهاتوبوسمتعلقبهشرکتسیروسفردریککیلومتریپاسگاههمدانقزوینازناحیهموتوردچارآتشسوزیشدکههمهمسافرانموفقشدنداز
در های اتوبوس به موقع خارج شوند .عزیزی افزود :اتوبوس از کرمانشاه به سمت کرج در حال حرکت بوده که در این آتش سوزی کامال در آتش سوخته است.

...

دادستان مرکز خراسان رضوی خبر داد:

ازمیان خبرها
با درگذشت «محمد توالیی»

پرونده طلبه مشهدی رنگ جنایی گرفت
ساجدی -با درگذشت طلبه جوان مشهدی که به ضرب
چاقوی مهاجم ناشناس مجروح شده بود ،این پرونده رنگ
جنایی گرفت و تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی برای
شناسایی مخفیگاه ضارب فراری آغاز شد.
به گــزارش خــراســان ،طلبه جــوان مشهدی که «محمد
توالیی» نام داشــت ،اواســط شهریور در حالی که با یک
دستگاه پیکان رانندگی می کرد ،هدف ضربات چاقوی
مهاجم موتورسوار قرار گرفت و به شدت مجروح شد.
وی پس از انتقال به مرکز درمانی ،به کما رفت تا این که
بیست و هفتم شهریور جان باخت .تحقیقات کارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خــراســان رضــوی با صدور
دستورات ویژه ای از سوی قاضی علی اکبر احمدی نژاد
(قاضی ویژه قتل عمد مشهد) و با توجه به سرنخ های موجود
برای دستگیری ضارب فراری ادامه دارد.

شگرد عجیب سارق برای فرار از دست پلیس
رئیس کالنتری  ۱۳۳شهرزیبا ،از دستگیری دو سارق
حرفهای خودرو خبرداد که یکی از آنها برای فرار از دست
پلیس یک زیرخودرو پنهان شده بود .سرهنگ عظیم شبی
پور ،در گفت وگو با میزان اظهار کرد :چندی پیش ماموران
کالنتری  ۱۳۳شهر زیبا در حال گشتزنی در محله بولوار
فردوس بودند که به سرنشینان یک خودروی سواری سفید
رنگمشکوکوبرایبررسیبهآنهانزدیکشدند.ویافزود:
درهمینزمانیکیازسرنشینانخودروباپایپیادهازمحل
گریخت و با توجه به این که سرنشین دیگر خودرو با ماموران
گشت انتظامی درگیر شده بود ،فرد متواری این فرصت
را یافت که با استفاده از تاریکی شب از محل دور شود .این
مقام انتظامی بیان کرد :با تالش ماموران فردی که سعی
در درگیری داشت ،دستگیر شد و با هماهنگیهای انجام
شده ،ماموران گشتهای انتظامی مستقر در محل برای
دستگیری فرد متواری به بررسی و جست وجوی محدوده
استحفاظیپرداختند.ایناقداماتنتیجهدادودقایقیبعد
فرد متواری زیر یک دستگاه خــودروی پارک شده در کنار
خیابانمشاهدهودستگیرشد.سرهنگشبیپور،اظهارکرد:
هردومظنونبهکالنتریمنتقلشدندواعترافکردندکهدر
حال سرقت خودروی سواری سفید رنگ بودند که ماموران
گشت متوجه شدند و آنها را دستگیر کردند.گفتنی است،
در بازجوییهای فنی ،هر دو متهم به جرایمی دیگر نظیر
سرقتلوازمداخلخودرونیزاعترافکردندکهپسازتکمیل
پروندهبرایرسیدگیبهپایگاهدومپلیسآگاهیتهرانبزرگ
منتقلشدند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل
احمر خبر داد:

امدادرسانی در  ۱۲استان
درگیر سیل و توفان
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر از وقوع
سیل و آب گرفتگی ،توفان و رعد و برق در  ۱۲استان خبر
داد .به گزارش میزان مرتضی سلیمی ،رئیس سازمان امداد
و نجات با اشاره به عملیات سیل و آب گرفتگی ،توفان و رعد و
برق از ۲۸تا ۳۰شهریور گفت ۱۲:استان آذربایجان شرقی
وغربی ،اردبیل ،اصفهان ،خراسان شمالی ،خوزستان،
زنجان،سمنان،سیستانوبلوچستان،گلستان،مازندرانو
همدانتحتتاثیرسیلوآبگرفتگی،رعدوبرقوتوفانقرار
گرفتند.ویباتاکیدبراینکهدراینمدتدر ۲۵شهروروستا
به هموطنان آسیب دیده امدادرسانی شده است ،افزود:
تاکنونامدادگرانبه ۹۸۱تنامدادرسانیکردهاندودونفربه
مرکزدرمانیمنتقلو ۹۲تنبهصورتاضطراریاسکانداده
شدهاند،بهعالوهسهتننیزبهصورتسرپاییمداواشدند.

رئــیــس ســازمــان امـــداد و نــجــات جمعیت هــال احمر
خاطرنشان کرد ۱۵۱ :تن از امدادگران در قالب  ۴۲تیم
امدادی به متاثران از سیل و آب گرفتگی ،توفان و رعد و برق
خدمات امــدادی ارائه کردند و  ۱۸واحد مسکونی از آب
تخلیه شد.به گفته سلیمی ،یک تن در شهرستان شاهرود
روســتــای ارمــیــان بــر اثــر وقــوع سیل جــان باخته اســت و
امدادرسانی در سیستان و بلوچستان ادامه دارد.

پارکینگهایتحتنظرنیرویانتظامیمشخصشدکه
تعدادی از خودروهای شهروندان به دلیل ناقص بودن
مدارک یا اختالفاتی در اسناد مالکیتی در پارکینگ
هــای مذکور بالتکلیف مانده انــد .قاضی غالمعلی
صادقی افزود :به همین دلیل دستورات ویژه ای برای
کمک به مالکانی که خــودروی آنان شاکی خصوصی
یا دولتی ندارد ،صادر شد تا این گونه خودروها هر چه

سریع تر بررسی کارشناسی و از پارکینگ ها ترخیص
شوند.مقامارشدقضاییمشهدباتاکیدبراینکهدستور
مذکور شامل خودروهایی می شود که شش ماه از تاریخ
توقیف آن سپری شده باشد ،خاطرنشان کرد :تمهیدات
خاصی برای این منظور اندیشیده شده است و مالکان
این گونه خودروها می توانند با در دست داشتن مدارک
به دفتر دادستانی واقع در خیابان کوهسنگی مشهد

مراجعه کنند.قاضی صادقی افــزود :این تمهیدات
شاملخودروهاییکهبهطورمستقیموبادستورقضایی
توقیف شده اند ،نمی شود و تنها مالکانی می توانند از
این فرصت استفاده کنند که خودروهای آنان توسط
ضابطان یا مراجع قانونی دیگر توقیف شده اند و اکنون
به طور مثال به دلیل نداشتن سند اصلی مالکیت،
بالتکلیف مانده اند.

مسئوالن هنوز سراغ آواربرداری ناشی از انفجار مرگبار در مشهد نرفته اند

سیدخلیل سجادپور -با گذشت حدود یک
ماه از فاجعه انفجاری در مشهد که به «آوار
مرگ» شهرت یافت و 10قربانی گرفت ،هنوز
نخاله های ساختمانی ناشی از این انفجار
هولناک در حالی برای مسئوالن امر شاخ و
شانه می کشند که کارشناسان آتش نشانی
نیز چشم به گردنکشی آهن پاره و تکه های
آجر دوخته اند تا شاید راهی برای ابــراز نظر
کارشناسی باز کنند! به گــزارش خراسان،
اهالی خیابان پورسینای مشهد که روزی
شاهد انفجاری مرگبار بودند و در غم عزیزان
از دست رفته خود به سوگ نشستند ،امروز
در حالی با مشکالت وحشتناک تری روبه رو
هستندکههنوزلوازممنزلشاندرزیرخروارها
خاک و تکه آجر باقی مانده است و متصدیان
و مسئوالن مربوط دست از پاسکاری های
اداریبرنداشتهوبهبهانههایمتعددازخدمت
رسانی به اهالی این منطقه باز مانده اند!یکی
از خسارت دیدگان این انفجار مرگبار درباره
مشکالتیکهباآندستبهگریبانندبهخراسان
گفت :با آن که حدود یک ماه از وقوع آن حادثه
تلخ می گذرد اما هنوز مسئوالن هیچ اقدامی
برایخاکبرداریانجامندادهاندوهمهلوازم

یک ماه زیرآوار!

و اموالم زیر آوار است .شیرزهی افــزود :من
در این حادثه چندین نفر از اعضای خانواده
و بستگانم را از دست داده ام ولی عروسم را
که در ماجرای این انفجار مجروح شده و در
بیمارستان امــدادی بستری بــود ،به خاطر
ندادنهزینههایدرمانیترخیصنمیکردند
تا این که مجبور شدم به دامــان خیران پناه
ببرم .این مرد در حالی که سعی می کرد بغض

فرومانده درگلویشرا نمایان نکند،ادامهداد:
با کمک اهالی مسجد و حتی کمک های یک
بیمارستان خیریه ای و کمک های عزاداران
حسینی باالخره مقداری از ده ها میلیون
تومان مخارج بیمارستان را پرداخت کردم
ولی آن ها مدارک پزشکی عروسم را به عنوان
گرو نگه داشتند تا بعد از پرداخت بقیه هزینه
های درمان ،مدارک بیمارستان را برای ارائه

به پزشکی قانونی به من تحویل بدهند .وی
با بیان این که اگر چــاره اساسی اندیشیده
نشودبایدنگران«امنیت»همباشیمافزود:من
مستاجر بودم و حاال که آن خانه تخریب شده
است سربار برادر مستاجرم شده ام درحالی
که حتی پتویی بــرای خوابیدن نداریم .اگر
مالک منزل بــرادرم متوجه ماجرا شود که ما
هم با او در یک خانه زندگی می کنیم احتمال
دارد خانه اش را بازپس گیرد! یکی دیگر از
اهالی این منطقه درباره اتصال گاز شهری نیز
گفت:بعدازپیگیریرسانهها،گازشهریچند
منزل را وصل کردند اما هنوز هم گاز تعدادی
از منازل به دالیل مختلفی وصل نشده است!
بنابرگزارشخراسان،معاونعملیاتسازمان
آتشنشانیوخدماتایمنیشهرداریمشهد
نیز در تماس خبرنگار خراسان که پرسید آیا
علت اصلی وقوع این انفجار مرگبار مشخص
شــده اســت یا نــه؟ گفت :ما همچنان منتظر
«آواربرداری»هستیمتابتوانیمبهکانونانفجار
راه یابیم .آتشپاد دوم مهدی رضایی تصریح
کرد :تا زمانی که آوارب ــرداری صورت نگیرد
نمیتوانیمنظرکارشناسیدربارهعلتاصلی
اینحادثهرابیانکنیم.اینمقامارشدسازمان

آتشنشانیهمچنیندرپاسخبهاینسوالکه
چراتاکنونهیچگونهاقدامیبرایآواربرداری
صورتنگرفتهاست؟نیزگفت:علتآنراباید
از مسئوالن ذی ربط سوال کنید ولی تاکنون
آواربرداریانجامنشدهاست!قاضیویژهقتل
عمد نیز که به این پرونده رسیدگی می کند،
در تماس خبرنگار خراسان گفت:ما مهلت
چند روزه ای را برای تعیین تکلیف این ماجرا
به مسئوالن و دست اندرکاران داده بودیم تا
گزارشی از اقدامات خود را به دادســرا ارائه
کننداماتاروزیکهازمحلبهصورتحضوری
بازدید کردیم هیچ اقدامی برای آواربــرداری
صــورت نگرفته بــود .قاضی کاظم میرزایی
افــزود :با صدور دستوری از سوی دادستان
مرکز خراسان رضوی برای رسیدگی سریع
تر به حادثه دیدگان و آواربـــرداری از محل،
اکنون باید مسئوالن و مدیران ذی ربط پاسخ
گو باشند که قرار است امروز (شنبه) گزارش
خود را به دادسرا ارائه دهند .وی اضافه کرد:
بعدازآنتصمیماتقضاییگرفتهخواهدشد.
شایان ذکر است در تاریخ دوازدهــم شهریور
روزنامهخراساندرگزارشیباعنوانپاسکاری
آواربرداریاز«آوارمرگ»بهاینماجراپرداخت.

ماجرای ادامه دار حضور شبانه تانکرهای سوخت در جاده ها

راننده تانکر ،مقصر تصادف مرگبار با اتوبوس در محور نطنز –کاشان
حسینی ،توکلی –در آخــریــن دقــایــق پــایــانــی روز
دوشنبه ،حدود ساعت  23:14یک دستگاه اتوبوس در
آزادراهنطنزـکاشاندر۲۵کیلومتریشهرنطنزودرنزدیکی
شهربادرودبایکدستگاهتانکرحاملنفتگازبرخوردکردو
پسازواژگونی،درباندمخالفآزادرا هدچارآتشسوزیشد
که متأسفانه در این حادثه ۲۱نفر از مسافران اتوبوس جان
باختند .با گذشت چند روز از این حادثه تلخ ،عضو هیئت
عاملسازمانراهداریوحملونقلجادهایبابیاناینکه
طبق بررسی های پلیس راننده تانکر مقصر وقوع تصادف
با یک دستگاه اتوبوس در مسیر نطنز شناخته شده ،افزود:
انحراف ناگهانی راننده تانکر سوخت عامل وقوع تصادف
بوده است .در این حادثه 19تن در آتش سوختند و 27نفر
زخمیشدند.بهگزارشخبرنگارما،دکترصابریمدیرمرکز
مدیریتحوادثوفوریتهایپزشکیکرمانگفت:حادثه
برخورد اتوبوس مسافربری تهران  -کرمان با تانکر حمل
سوختدرشامگاه بیستوششمشهریوردرساعت۲۳:۱۴
در محور کاشان -نطنز رخ داد که در این حادثه  ۲۷نفر
مصدومشدندو ۱۹نفرجانباختند.
▪شناسایی پیکر همه جان باختگان سانحه اتوبوس

رئــیــس اورژانــــس پیش بیمارستانی و فــوریــت های
پزشکی کرمان همچنین از شناسایی پیکر همه جان
باختگان سانحه آتش سوزی اتوبوس مسافربری در محور
کاشان  -نطنز خبر دادو خاطرنشان کرد  :کار انتقال پیکر
آن ها به شهرهای محل سکونت خانواده هایشان آغاز
شده است.وی اضافه کرد :قربانیان این حادثه دلخراش
اهل شهرستان های رفسنجان ،انار ،جیرفت ،کرمان،
یزد و استان مرکزی هستند که مجوز قضایی تحویل پیکر
جان باختگان به خانواده های آن ها صادر شده است و
خودروهای ویژه برای بازگرداندن اجساد   به اصفهان
اعزام شده اند.
▪جزئیات انحراف تانکر سوخت

سردار حمیدی فرمانده پلیس راه کشور هم گفت :علت
اینحادثهدردستبررسیاستامااحتمالاینکهتانکر با
تغییرمسیرناگهانی،مسیراتوبوسراتغییردادهباشد،زیاد

است.مهران قربانی عضو هیئت عامل سازمان راهداری و
حمل و نقل جاده ای نیز در گفتوگو با ایلنا درباره علت
وقوع این سانحه اظهار کرد :طبق تایید پلیس مقصر این
حادثه راننده تریلر حامل سوخت بوده است.
وی ادامه داد :اتوبوس از مبدا تهران به سمت رفسنجان
و سپس به سمت کرمان در حال حرکت بود و در لحظه
تصادف هم سرعت مجاز  ۱۰۳کیلومتر در ساعت را
داشت.عضو هیئت عامل سازمان راهــداری و حمل و
نقل جادهای با بیان این که راننده اتوبوس طبق اسناد
و مــدارک استراحت کافی را داشــت ،ادامــه داد :میزان
رانندگی راننده اتوبوس قبل از تصادف سه ساعت و ۲۰
دقیقه و با رعایت موارد ایمنی بوده است.قربانی با بیان
این که متاسفانه هم راننده و هم کمک راننده اتوبوس در
لحظه تصادف فوت کردند ،افــزود :تانکر حمل سوخت
از پاالیشگاه اراک به مقصد میبد بار سوخت گازوئیل را
حمل میکرد و مدل آن هم سال  ۹۱بود و راننده بارنامه
داشته و خوشبختانه در این تصادف جان سالم به در برده
است.وی درباره نحوه برخورد این دو وسیله نقلیه در مسیر
مذکور گفت :این دو وسیله نقلیه در خط سرعت آزادراه
نبودند .تانکر در خط کندرو خط سمت راست آزادراه در
حال حرکت بوده و در خط دوم هم اتوبوس به مسیر خود
ادامه میداده است .سناریوهایی درباره نحوه برخورد این
دو دستگاه مطرح است که محتملترین آن و سناریویی
که مورد تایید پلیس قرار گرفته این است که راننده تانکر
سوخت به ناگاه به سمت چپ منحرف می شود و اتوبوس
ازسمتراستجلویخودباسمتعقبچپتریلربرخورد
میکند .یعنی دو کنج هر دو سیله نقلیه به یکدیگر اصابت
میکند.قربانی افــزود :پس از برخورد ،انفجار صورت
میگیرد .تریلر  ۴۰متر جلوتر سمت راست مهار میشود
و راننده میتواند از سمت شاگرد از وسیله نقلیه خارج
شود اما اتوبوس  ۷۰متر جلوتر واژگون میشود و در حین
واژگونی تعدادی از مسافران به بیرون پرت میشوند.
مسافرانی به بیرون پرتاب شدند ،جان سالم به در بردند
اما بقیه در داخل اتوبوس گیر کردند و با سرایت حریق از
جلوی اتوبوس دچار سوختگی و فوت شدند.عضو هیئت
مدیره سازمان راهــداری و حمل و نقل جــادهای با بیان

این که دو سناریو در این
تصادف مطرح بود ،ادامه
داد :اولین سناریو این بود
که رانــنــده تانکر سوخت
به صــورت ناگهانی مسیر
خــود را تغییر مــی دهــد و
همین عامل باعث تصادف
میشود و سناریوی دیگر
این بود که راننده اتوبوس
هم توجه به جلو نداشت.
مــرجــع نــهــایــی در بحث
قضاوت در بروز تصادفات
پلیس است که در نهایت
تشخیص داده راننده اتوبوس تقصیری نداشته و علت
تصادف انحراف ناگهانی راننده تریلر به سمت چپ بوده
است.قربانی با تاکید بر استاندارد بــودن این آزادراه
اظهار کرد :این آزادراه از جمله مسیرهای با استاندارد
باال در کشور است و در نقطه تصادف خطکشی ،عالیم و
حتی چراغ چشمکزن نصب شده است که نقش هشدار
دهنده دارد اما متاسفانه به آن توجه نداشتند .اتوبوس هم
پس از واژگونی به باند مقابل وارد نشده و در همان مسیر
خود واژگون شده است.وی درباره معاینه فنی و صالحیت
حرفهای این دو دستگاه خودرو و رانندگان آن ها گفت:
اطالعات دریافت شده نشان می دهد آن ها صالحیت الزم
و گواهیهای مورد نیاز را داشته اند و اشتباه آنی راننده
تریلر باعث وقوع این تصادف شده است.عضو هیئت مدیره

...

درامتدادتاریکی

تمهیدات دادسرای مشهد برایخودروهایتوقیفی بالتکلیف
سجادپور -مالکان خودروهایی که بیش از شش ماه از
توقیف آن می گذرد برای تعیین تکلیف خودرو به دفتر
دادستانیمشهدمراجعهکنندچراکهتمهیداتویژهای
برای ترخیص این خودروها در نظر گرفته شده است.
دادستان مرکز خراسان رضوی روز گذشته با بیان این
خبرودرگفتوگوییاختصاصیبهخراساناظهارکرد:
در بررسی ها و بازدیدهای میدانی نمایندگان دادسرا از
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حباب خیالی

فریب حرف های پدرم را خوردم و به آن همه ناز و نعمت و
زندگی در رفاه و آسایش پشت پا زدم .درواقع تحت تاثیر
احساساتم قرار گرفته بودم و به دنبال بهانه ای برای دیدن
پدرم می گشتم اما زمانی متوجه شدم که حرف های پدرم
فقط یک حباب خیالی بود که دیگر در دام دوستان ناباب
افتاده و کیف زنی و موبایل قاپی را شروع کرده بودم ...
نوجوان  17ساله که در عملیات طرح های پاک سازی به
عنوان مظنون به سرقت دستگیر شده بود در حالی که بیان
می کرد بعد از آزادی از زندان کارتن خواب شده ام و با جمع
آوری ضایعات مخارج زندگی ام را تامین می کنم به مشاور
و مددکار اجتماعی کالنتری  24میرزا کوچک خان مشهد
گفت :در کالس چهارم ابتدایی تحصیل می کردم که مادرم
به دلیل بیماری جان سپرد .یک سال بعد از این ماجرا پدرم
با زن جوانی ازدواج کرد ولی آن زن هیچ رفتار مناسبی با
من و خواهرم نداشت .وقتی ما رفتارهای زشت او را برای
پدرمان بازگو می کردیم دیگر آرامشی در خانه نداشتیم چرا
که باید منتظر کتک های نامادری مان می ماندیم .هنوز دو
سال بیشتر از ازدواج پدرم نگذشته بود که ماجرای اعتیاد
نامادریاملورفتامااودرهمینمدتموفقشدهبودپدرمرا
نیزبهداماعتیادبکشاند.بههمیندلیلپدرمدربرابررفتارو
گفتار زنندهنامادریامنمیتوانستهیچکاریانجامبدهد.
اینگونهبودکهزندگیدرآنخانهبهیکجهنمواقعیتبدیل
شده بود چرا که دیگر رفتارهای پدرم نیز تغییر کرده بود و
نامادری ام ما را مجبور می کرد تا برایش مواد مخدر فراهم
کنیم .به همین دلیل روزی خواهرم که سه سال از من بزرگ
تر بود ،دستم را گرفت و از منزل فرار کردیم و شبانه به منزل
عمه ام رفتیم .او فرزندی نداشت و ما را با مهربانی در آغوش
گرفت.باآنکهمدتیبوددرسومدرسهراکنارگذاشتهبودیم
ولیبااصرارعمهامدوبارهراهیمدرسهشدیم.اوحضانتما
را به عهده گرفت .گویی سعادت و خوشبختی را در این دنیا
فقط برای ما فراهم کرده بودند .سه سال بود که بدون هیچ
دغدغه ای نزد عمه ام زندگی می کردیم و تمام خاطرات تلخ
گذشتهازذهنمانرفتهبودتااینکهروزیتماستلفنیپدرم
دوباره افکارم را به هم ریخت .او گفت اعتیادش را ترک کرده
و زندگی خوبی دارد اگر من هم نزدش بازگردم شغل خوبی
برایم دست و پا می کند .وقتی عمه ام ماجرا را فهمید خیلی
اصرار کرد که او را ترک نکنم .او می گفت :حرف های پدرت
صحت ندارد ولی من که فریب احساساتم را خورده بودم و از
سویی نیز دلم برای پدرم تنگ شده بود ،به همه خوشبختی
هایم پشت پا زدم و از خانه عمه ام بیرون آمــدم .در همین
حال عمه ام با من شرط کرد که اگر نزد پدرم رفتم دوباره حق
بازگشتنزداوراندارم.خالصهبعدازچندروزسرگردانیدر
کوچهوخیابانفهمیدمکهحرفهایپدرمحبابیپوچبودچرا
کهبههربهانهایمراازخودشمیراندوحتیپاسختلفنهایم
رانمیداد.رویبازگشتنزدعمهامرانداشتمتااینکهبرای
رهایی از این وضعیت در دام دوستان ناباب افتادم و به پاتوق
های خالفکاری کشیده شدم .به پیشنهاد یکی از دوستانم
سوار موتورسیکلت شدیم و به کیف زنی و موبایل قاپی روی
آوردیم .اما از آن جایی که موتورسیکلت دوستم سرقتی بود،
خیلی زود دستگیر و به دو ماه زندان محکوم شدم .وقتی از
زندان آزاد شدم ،به کارتن خوابی روی آوردم و با جمع آوری
ضایعات روزگار می گذراندم .حاال هم آرزو دارم شاید روزی
عمه ام مرا بپذیرد و  ...شایان ذکر است به دستور سرهنگ
حمیدرضا عالیی (رئیس کالنتری میرزا کوچک خان) این
نوجواندراختیاردایرهمددکاریقرارگرفتتااقداماتالزم
دراینبارهبهعملآید.
ماجرای واقعی با همکاری
پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سازمان راهــداری و حمل و نقل جادهای با بیان این که
تانکرحملسوختطبقمقرراتبایدمجهزبهسامانههای
هوشمند (جی پی اس و سپهتن) باشد ادامــه داد :این
موضوعات رعایت نشده و به همین دلیل شرکت حمل و
نقلی که متصدی بار بوده نیز مقصر شناخته شده است.
وی در باره سابقه هر دو راننده اظهار کرد :رانندگان این دو
دستگاه نقلیه هیچ سابقه تخلف جدی نداشتهاند.
در این میان دکتر پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور
و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به تخلف
صورتگرفتهدرخصوصحضورتانکرحاملموادسوختی
در جاده و بروز چندین باره این قبیل حوادث در جادههای
کشور افــزود :به هیچ عنوان پذیرفته نیست که هرسال
شاهد حوادث وحشتناک جادهای در کشور باشیم.
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