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تصادف مرگبار تانکر حامل مازوت با اتوبوس مسافربری

بازتاب گسترده یک انفجار در سنندج

برخورد یک دستگاه تانکر حامل مازوت با اتوبوس مسافربری سنندج  -تهران در
سنندج ،منجر به آتشگرفتن اتوبوس حامل مسافران شد .انفجاری که بازتاب زیادی
در رسانههای داخلی و خارجی داشته است مقامات و مسئوالن ردهباالی کشور هم
با صدور پیامهای جداگانهای ،ضمن اعالم تســلیت خواستار بررسی دقیق موضوع
شدند .به گزارش ایســنا ،این حادثه حدود ساعت  ۲۴سهشنبه ( ۱۹تیر) در بلوار
دکتر حسینی سنندج و هنگام خروج اتوبوس از ترمینال مسافربری سنندج روی
داد .به گفته شاهدان عینی ،فاجعه بسیار عمیق بود و چندین خودروی سواری نیز
دچار حادثه شدند .گفته میشود که اتوبوس مسافربری متعلق به شرکت «دیدار
ســیر گیتی» بوده است .گفتنی است؛ طی دو روز گذشــته ،این دومین مورد از
آتشســوزی اتوبوس در ســنندج بوده اســت .همچنین مدیرکل امنیتی استان
کردستان درخصوص حواشی تصادف مرگبار در شهر سنندج توضیحاتی ارائه داد و
گفت :حواشی این حادثه در لحظههای اولیه کنترل شد.رضا میرزایی در گفتوگو
با ایســنا اظهار کرد :در پی حادثه تلخ سه شنبه شــب عدهای از مردم در دقایق
اولیه این حادثه با دیدن صحنه آتش ســوزی و پیکر جانباختگان احساساتی شده
و با عوامل نیروی انتظامی حاضر در محل حادثه درگیر شــدند.وی افزود :عدهای
معدود از حاضرین در محل حادثه به سمت نیروهای انتظامی سنگ پرانی کردند و
یک دستگاه سمند را نیز به آتش کشیدند.مدیرکل امنیتی استان کردستان گفت:
نیروهای انتظامی اســتان و همه دستگاههای خدمت رســان ،در دقایق اولیه این
حادثه با هدف خدمت رسانی به موقع در محل حادثه حاضر شدند و به دنبال این
بودنــد که در کوتاه ترین زمان به حادثه دیدگان کمک کنند .به طور قطع حضور
همه نیروهای خدمت رسان استان مانع به وقوع پیوستن اتفاقات حاشیهای در این
حادثه تلخ شده است.متاسفانه در این حادثه  ۱۱نفر فوت کردند و تعدادی نیز به
مراکز درمانی اعزام شدند .گفتنی است ،فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی در گفتوگو با فارس با اشاره به بررسیهای جدید صورت گرفته
از تانکر ســوختی که سهشنبه شب موجب کشته شدن تعدادی از هموطنان کرد
در ســنندج شد ،گفت :پس از بررســیهای صورت گرفته مشخص شد این تانکر
ترانزیتی بوده است و مبدا حرکت این تانکر از کشور عراق بوده است.وی ادامه داد:
آنچه که این تانکر حمل میکرد مازوت یا همان نفت کوره بود که به سمت بندر
امام نیز در حرکت بوده است که این تصادف رخ میدهد.کاهی خاطرنشان کرد :این
تانکر متعلق به بخش خصوصی بوده و به هیچ وجه متعلق به شرکت ملی پخش
فراوردههای نفتی نیســت.بر اســاس این گزارش ،پیش از این شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی اعالم کرده بود تانکر حاوی ســوخت حامل نفت عراق به مقصد
پاالیشگاه کرمانشاه بوده است .اما پیگیریهای جدید فارس از این شرکت نشان داد
محموله این تانکر مازوت و مقصد آن بندر امام بوده است.
تحویل  11کیسه حاوی بقایای اجساد حادثه ترمینال سنندج
به پزشکی قانونی برای تشخیص هویت

سخنگوی اورژانس کشــور هم از تحویل بقایای اجساد حادثه تصادف اتوبوس
مسافربری و کامیون حمل سوخت در سنندج در قالب  ۱۱کیسه خبر داد .مجتبی
خالدی در گفتوگو با ایســنا ،درباره آخرین آمار کشتهشدگان حادثه صبح دیروز
ترمینال ســنندج ،توضیحاتــی ارایه کرد و گفت :عالوه بــر  11قربانی حادثه که
هویتشان مشخص شــده بود 11 ،کیسه حاوی بقایای اجساد جمع آوری شد از
محل حادثه برای تشخیص هویت به پزشکی قانونی تحویل شده است.وی مجدد
تاکید کرد که فقط هویت  ۱۱کشته برای ما محرز است؛ چون اجساد سوختهاند
و تعداد آنها هنوز معلوم نیست.خالدی افزود :پزشکی قانونی باید نظر نهایی را در
این زمینه اعالم کند.
اعالم اسامی جان باختگان تصادف اتوبوس سنندج

اسامی جانباختگان حادثه دلخراش برخورد تانکر نفتکش با اتوبوس مسافربری
در ترمینال سنندج اعالم شد.به گزارش ایسنا ،در این تصادف  ۱۱نفر از هموطنان
جان باختند که نام آنها  -۱پارســا اصالنی -۲،پرویــز زمانی -۳،پیمان زمانی-۴،
مســعود نصیری -۵،مینا صداقت -۶،سارا آئینه -۷،پارسا آئینه -۸،فواد سیفی-۹،
کامران مقبل -۱۰،فرشاد مرادی -۱۱ ،عبدالحسین طاهرویسی (راننده نفتکش)
بوده است.مسئول بازرسی و نظارت امور مسافربری استان کردستان گفت :اگر ما
قوانین و مقرارت را رعایت کنیم هیچگاه شــاهد حوادثی همچون حادثه تصادف
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اتوبوس با تانکر حامل سوخت نخواهیم بود.اسماعیل تمهیدی ،در گفت و گو با ایسنا
با اشــاره به اینکه رانندگان اتوبوس نباید در خارج از ترمینال اقدام به سوار کردن
مسافر کنند ،اظهار کرد :توقف اتوبوس در خارج از ترمینال و سوار کردن مسافر کار
خطرناکی است که بارها در این مورد به رانندگان اتوبوس و مسئوالن تعاونیها تذکر
داده شده است.مسئول بازرسی و نظارت امور مسافربری استان بیان کرد :تعدادی از
تعاونیها نیز تعطیل و تعدادی از رانندگان اتوبوس در پلیس راه جریمه شدهاند اما
باز هم این اقدام غیرقانونی از سوی رانندگان صورت میگیرد .تعدادی از رانندگان
اتوبوس را هم به کمیسیونهای ۱۱و  ۱۲معرفی کردهایم اما باز هم شاهد این اقدام
غیرقانونی از سوی رانندگان اتوبوس هستیم .معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی
کردستان نیز گفت :حال عمومی مصدومان حادثه تصادف تانکر حمل سوخت و
اتوبوس مسافربری خوب اســت.هومن قصری در گفت و گو با ایسنا تعداد کشته
شدگان حادثه تصادف را  ۱۱نفر اعالم کرد و افزود :تعداد مصدومان  ۷نفرند؛ تنها
ســه نفر از این تعداد در بیمارستان بستری شدهاند و مابقی تحت درمان سرپایی
قرار گرفتند .همچنین بهمن مرادنیا استاندار کردستان نیز گفت :نقص فنی در ترمز
تانکر حامل سوخت ،علت وقوع حادثه دلخراش شب گذشته بوده است.
تصادف تانکر نفتکش با اتوبوس مسافربری
«هیچگونه» ارتباطی به سپاه ندارد

فرماندار شهرستان سنندج نیز گفت :تصادف تانکر نفتکش با اتوبوس مسافربری
«هیچگونه» ارتباطی به سپاه پاسداران ندارد .محمد ابراهیم زارعی در گفتوگو با
تسنیم در سنندج ،با ابراز همدردی و تسلیت به خانوادههای جانباختگان حادثه
تلخ در ترمینال ســنندج اظهار داشت :تصادف تانکر نفتکش با اتوبوس مسافربری
«هیچگونه» ارتباطی به سپاه پاســداران ندارد.فرماندار شهرستان سنندج تصریح
کرد :تانکر نفتکش مربوط به شرکت خصوصی بوده و مطرح کردن اظهاراتی مبنی
بر اینکه تانکر نفتکش مربوط به سپاه پاسداران و یا کشور عراق است ،اص ً
ال صحت
ندارد .همچنین نماینده ســنندج ،دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسالمی
با اشــاره به اینکه ممنوعیت تردد در خصوص کامیونهای حامل سوخت عراقی
اعمال شــده اما این محدودیت برای تانکرهای حمل سوخت داخلی وجود ندارد؛
خواستار اتخاذ تمهیدات و تدابیر الزم برای جلوگیری از این نوع حوادث شد.سید
حسن علوی در گفتوگو با ایسنا ،ضمن تسلیت حادثه دلخراش برخورد تانکر حمل
سوخت با اتوبوس مسافربری که بامداد گذشته در بلوار حسینی سنندج ،در پاسخ
به این ســوال که آیا تردد کامیونهای حمل سوخت در برخی ساعات شبانه روز
ممنوع اســت یا نه؟ ،گفت :این ممنوعیت در خصوص کامیونهای حامل سوخت
عراقی است و برای تانکرهای حمل سوخت داخلی وجود ندارد.علوی با ابراز تأسف
از اینکه متأســفانه بروز حوادثی از این دست به دلیل اشتراک مسیرهای ترددی
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است ،خاطرنشان کرد :این اتفاق ضایعهای تلخ و دردناک است که نباید از آن ساده
گذشــت.وی با تأکید بر لزوم بکارگیری تمهیدات و تدابیر الزم برای جلوگیری از
تکرار این نوع حوادث ،یادآور شــد :با افزایش گشتهای شبانه و بررسی علل این
حوادث ،می توان از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کرد.

پیام الریجانی در پی سانحه تصادف و آتش سوزی
اتوبوس مسافربری و تانکر سوخت

رییس مجلس شورای اسالمی در پیامی فوت جمعی از هم وطنانمان در سانحه
تصادف و آتش سوزی اتوبوس مسافربری در شهر سنندج را تسلیت گفت و برای
بازماندگان شفای عاجل را آرزو کرد .به گزارش ایسنامتن پیام به شرح زیر است:وقوع
حادثه دلخراش آتش ســوزی بر اثر برخورد تانکر سوخت با اتوبوس مسافربری در
شهر سنندج که موجب جان باختن و مجروح شدن جمعی از هموطنان شد باعث
تاسف و تاثر گردید.ضمن عرض تسلیت به خانواده های درگذشتگان و مردم شریف
استان کردســتان و همدردی با بازماندگان ،شفای عاجل مصدومان را از خداوند
متعال مسئلت می کنم.
پیام وزیر کشور به مردم غیور و رشید استان کردستان

در پی وقوع حادثه دلخراش آتش سوزی مهیب اتوبوس مسافربری در سنندج،
وزیر کشــور ضمن ارسال پیام تسلیت و همدری با مردم استان کردستان ،دستور
رسیدگی فوری را به استاندار ابالغ کرد.متن کامل این پیام بدین شرح است:
خبر وقوع تصادف تانکر نفتکش با اتوبوس مســافربری در شهرستان سنندج و
کشته و زخمی شدن جمعی از هموطنان عزیز در این حادثه دلخراش و سوزناک
موجب تأثر و تأسف فراوان گردید.اینجانب ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت و
تعزیت این واقعه ناگوار که بدون تردید اندوه و تألم آحاد مردم شــریف در سراسر
کشــور را بدنبال داشته است ،از درگاه حضرت احدیت برای عزیزان از دست رفته
رحمت و علو درجات ،برای مجروحان این حادثه صحت و شفای عاجل و برای مردم
قهرمان و فهیم استان کردستان بویژه خانوادههای محترم مصیبتدیده صبر جمیل
و اجر جزیل مسئلت دارم .تأکیدا ً از استاندار محترم میخواهم بالدرنگ و با فوریت
ضمن رسیدگی جدی به موضوع ،همه اقدامات الزم برای تسکین آالم و رسیدگی
به وضعیت خانوادههای محترم مصیبت دیده و پیگیری سریع درمان آسیب دیدگان
را به عمل آورده و نتیجه را بطور مستمر به اینجانب گزارش نمایند.
تشکیل پرونده قضایی در رابطه با حادثه آتشسوزی اتوبوس مسافربری

دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان کردســتان ضمن عرض تسلیت به
بازماندگان حادثه آتش سوزی اتوبوس مسافربری سنندج از تشکیل پرونده قضایی
برای این حادثه خبر داد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان؛ دادستان عمومی و
انقالب مرکز استان کردستان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در رابطه با حادثه
آتش ســوزی اتوبوس مسافربری سنندج گفت :بر اســاس گزارشات اولیه پارگی
شیلنگ ترمز تانکرحمل سوخت علت وقوع حادثه بوده است که باید منتظر گزارش
نهایی مراجع ذیصالح باشیم .جوهری خاطرنشان کرد :در این حادثه راننده و کمک
راننده اتوبوس زنده ماندهاند ،اما راننده تانکر و تعداد زیادی از مسافران اتوبوس فوت
شدهاند.دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کردستان تصریح کرد :تانکر حمل
سوخت مربوط به خود ایران بوده و اینکه گفته میشود تانکر و راننده آن از کشور
عراق بوده است ،صحت ندارد.
پیام تسلیت روحانی و جهانگیری به مردم کردستان

رئیسجمهور و معاون اول در پیامی با ابراز همدردی و تسلیت به خانوادههای
جانباختگان حادثه تلخ و تأســفبار در ترمینال مســافربری سنندج از مسئوالن
اســتانی به ویژه اســتاندار به عنوان نماینده دولت خواستند تا نسبت به بررسی
دقیق علت وقوع این حادثه اقدام کرده و تالش و اهتمام ویژهای برای رســیدگی
به خانوادههای داغدیده و تســکین آالم آنان داشــته باشند.به گزارش ایسنا ،متن
پیام حجتاالســام والمسلمین حسن روحانی به شــرح زیر است :وقوع حادثه
تلخ و تأســفبار در ترمینال مسافربری سنندج که منجر به جان باختن و مجروح
شــدن تعدادی از هموطنان عزیزمان در اســتان کردستان گردید ،موجب اندوه و
تأثر عمیق شد.هماکنون الزم اســت مسئوالن استانی به ویژه استاندار محترم به
عنوان نماینده دولت ،نســبت به بررسی دقیق علت وقوع این حادثه اقدام کرده و
تالش و اهتمام ویژهای برای رسیدگی به خانوادههای داغدیده و تسکین آالم آنان
داشته باشند.اینجانب با ابراز همدردی ،این مصیبت را از صمیم قلب به خانوادههای
عزیز جانباختگان این حادثه دلخراش و مردم اســتان کردستان تسلیت میگویم
و از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان مظلوم رحمت و مغفرت و برای عموم
بازماندگان صبر و اجر و برای مجروحان شفای عاجل مسألت دارم .به گزارش ایسنا،
همچنین متن پیام اسحاق جهانگیری بدین شرح است :سانحه ناگوار و دلخراش
برخورد تانکر حامل سوخت با اتوبوس مسافربری در شهرستان سنندج که متاسفانه
منجر به جانباختن و زخمی شدن تعدادی از هموطنان عزیزمان شد ،موجب تألم
و تأســف شدید گردید.این حادثه تلخ و غمانگیز را به خانوادههای داغدیده و همه
آحاد مردم ایران به ویژه مردم نجیب و صبور استان کردستان و شهرستان سنندج
صمیمانه تســلیت میگویم .از خداوند متعال برای مجروحان شفای عاجل و برای
درگذشــتگان رحمت و رضوان واســعه الهی و برای خانوادههای مصیبت دیده و
بازماندگان محترم صبر و اجر مســالت دارم .از مسووالن ذی ربط به ویژه استاندار
محترم کردســتان میخواهم تا ضمن امداد رسانی و رسیدگی فوری به وضعیت
آسیب دیدگان و بررسی دقیق علت وقوع این سانحه ناگوار ،نتیجه را در اسرع وقت
به اطالع عموم ملت بزرگوار ایران برسانند.

سارق اجیرشده در دام پلیس

سرهنگ عباسعلی ابراهیمی رئیس کالنتری  101تجریش گفت :مردی که
با هماهنگی سرایدار مجتمعی مسکونی در سحرگاه روز  19تیر ماه جاری وارد
منزلی شــده بود با اقدام ســریع ماموران کالنتری  101تجریش دستگیر شد.
به گزارش مرکز اطالع رســانی پلیس پیشگیری پایتخت ،عقربههای ساعت 20
دقیقه از شش صبح روز  19تیر ماه جاری گذشته بود که ماموران کالنتری 101
تجریش در جریان ورود به عنف ســارق اسلحه به دستی در خانه ای در حوزه
استحفاظی خود قرار گرفتند.
پیگیری این موضوع خیلی ســریع در دستور کار ماموران تجسس کالنتری
تجریش قرار گرفت و آنها با حضور به موقع در محل فهمیدند سارق با یک کلت
کمری وارد خانه شده است .براساس اظهارات یکی از اعضای خانواده ,سارق در
منزل شان حضور داشته و در حال تهدید خانواده اش بوده است.با اقدام به موقع
ماموران متهم خلع سالح شد و بعد از دستگیری به کالنتری داللت داده شد.در
کالنتری متهم تحت بازجویی قرار گرفت و با توجه اعتراف صریح به اتهام سرقت
وقتی در زمینه انگیزه اش مورد سوال قرار گرفت مدعی شد از طرف فردی که
در همســایگی شاکی زندگی میکرد اجیر شده بود تا با کلت کمری تقلبی آنها
را تهدید کرده و با گرفتن اســناد و مدارکی و طالجات شاکی از آنجا فرار کند.
متهم در مورد وســایل همراهش که چســب و ماســک و کابل سیمی بود نیز
مدعی شــد آنها را برای بستن دست و پای اعضای خانواده با خود آورده است.
در ادامه رسیدگی به این پرونده مشخص شد شاکی با فرد مورد ادعای متهم بر
سر تاسیس یک باشگاه ورزشی اختالف داشته و در این خصوص شاکی همین
پرونده از همسایه اش شکایت نیز کرده است و بنابر این گزارش به همین دلیل
همسایه شاکی سعی کرده با پرداخت وجهی به متهم او را اجیر کرده تا اسناد و
مدارک شــاکی را برایش بیاورد .متهم با صدور قرار وثیقه  300میلیون تومانی
در اختیار کارآگاهان پایگاه یکم آگاهی قرار گرفت.

راننده دربستی طالهای جا مانده مسافر را
به زخمهای زندگی اش زد
جانشــین کالنتری  ۱۹۰مجیدیه از بازداشت راننده مسافرکشی خبر داد که
بیش از یک کیلوگرم طالی جا مانده در خودرویاش را به ســرقت برده بود .به
گزارش مرکز اطالع رسانی پلیس پیشگیری تهران بزرگ سرهنگ حسین همتی
در تشریح این خبر گفت :رسیدگی به این پرونده از پنجم ماه جاری آغاز شد .در
این روز مردی هراسان به کالنتری مراجعه کرد و اعالم کرد :در کارگاه طالفروشی
کار میکنــم .امروز برای خرید طال به مقــدار یک کیلو و ۱۵۰گرم به بازار رفته
بودم و در این میان مقداری هم وسایل و خرده ریز خریده بودم .طالی خریداری
شده را نیز درون ظرفی کوچک گذاشته بودم .شاکی ادامه داد :از بازار مجبور به
کرایه یک مســافرکش با خودروی پراید به صورت دربستی شدم .کارگاه من در
مجیدیه قرار دارد و تا رســیدن به آنجا ظرف کوچک طال را کف خودرو گذاشته
بودم .هنگام رســیدن به مقصد هواسم به برداشــتن ظرف طال نشد و آن را در
پراید مســافرکش جای گذاشتم .سرهنگ همتی در ادامه افزود :این مرد با طرح
این شکایت از ماموران تجســس کالنتری درخواست پیدا کردن پراید و کشف
طالهایش را داشت .ماموران کالنتری موفق شدند در تجسسهای اولیه خود به
پراید مذکور برســند اما با توقیف خودرو مشخص شد خودرو در این چند روزه
فروخته شده است و به این ترتیب ماموران مجبور شدند آدرس منزل متهم این
پرونده را بجویند .این مقام انتظامی ادامه داد :در مرحله بعدی تحقیقات مشخص
شد متهم منزل را نیز به همان ترتیب که پراید را فروخته است از خانهاش اثاث
کشی و نقل مکان کرده است .در انتها ماموران با تحقیقات و عملیات فنی پیچیده
به متهم که مردی  37ســاله و متاهل دارای یک فرزند بود میرسند .وی افزود:
در بررسیهای انجام شده در کالنتری مشخص میشود متهم تمامی طالها را به
دامادش داده و با استفاده از پولی که از دامادش دریافت کرده ماشین پرشیای نو
خریده است .جانشین کالنتری  ۱۹۰مجیدیه ادامه داد :به این ترتیب داماد متهم
که مردی  ۴۵ســاله بود نیز به عنوان متهم بعدی پرونده بازداشت و به کالنتری
داللت داده شــد .وی گفت :متهم دوم که در کار سنگ جواهرات بود مدعی شد
طالهــا را به قیمت  ۲۵۰میلیون تومان به فروش رســانده و در مرحله بعدی از
تحقیقات مشخص شد او نیز مثل متهم دیگر پولهای باد آورده را خرج کرده و
دو خودرو یکی برای خودش و دیگری برای خواهرش خریده است و حتی لوازم
خانه خود را نیز نو و نوار کرده است و برای اعضای خانواده نیز گوشیهای گران
قیمت خریداری کرده است .براساس این گزارش متهمان به زندان فرستاده شدند
و تا به االن  ۵۰میلیون تومان به همراه چند گرمی از باقیمانده طالها به شاکی
بازگردانده شد.

درهم پیچیده شدن اتاقک پرشیا
بر اثر تصادف با تیر چراغبرق

خودروی سواری پژو پرشیا به شدت با تیربتونی چراغ برق حاشیه بلواردانشجو
برخورد کرد و راننده داخل خودرو محبوس شــد .به گزارش باشگاه خبرنگاران
پویا؛ ساعت  22:36سهشنبه شب با تماس تعدادی از شهروندان با سامانه 125
آتشنشانی مبنی بر برخوردی خودرو با تیر چراغ برق در خیابان ولنجک ،بلوار
دانشجو ،ســتاد فرماندهی آتشنشانی تهران بیدرنگ زنگ ایستگاه  64و گروه
امداد و نجات  16را به صدا درآورد و آتشنشــانان به سمت محل حادثه حرکت
کردند.رضا محمدزاده؛ معاون ایستگاه  64آتشنشانی درباره جزئیات این حادثه
اظهار کرد :یک دســتگاه خودروی سواری پژو پرشــیا که مرد جوان راننده آن
بود به شــدت با تیربتونی چراغ برق حاشــیه بلواردانشجو برخورد کرد و راننده
داخل خودرو محبوس شــد.وی افزود :آتشنشــانان به محض رسیدن به محل
حادثه با قراردادن عالئم هشداردهنده و قطع برق خودرو ،با استفاده از تجهیزات
هیدرولیکی اقــدام به برش اتاقک خودروی درهم پیچیده کردند و سرنشــین
خودرو را خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند .بنابر اعالم
پایگاه خبری 125؛ آتشنشانان با ایمنسازی کامل محل حادثه و انتقال خودرو
به سطح خیابان ،محل را به عوامل راهور تحویل و به مأموریت خود پایان دادند.

مصدومیت  18نفر بر اثر واژگونی مینیبوس
در بزرگراه آزادگان

سخنگوی سازمان آتشنشانی از مصدومیت  18نفر بر اثر واژگونی مینی بوس در
بزرگراه ازادگان خبر داد.جالل ملکی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره جزییات
این حادثه گفت :ساعت  20:24سه شنبه شب یک مورد حادثه تصادف در مسیر
شــمال به جنوب بزرگراه آزادگان بعد از بزرگراه حکیم به سامانه  125سازمان
آتشنشــانی اطالع داده شد.وی با بیان اینکه  2ایستگاه از دو مسیر مختلف به
محل حادثه اعزام شــدند ،خاطرنشان کرد :با حضور سریع آتشنشان در محل
علیرغم ترافیک ســنگین مشاهده شد یکدســتگاه خودروی سواری پراید و
یکدســتگاه مینیبوس شــخصی ک ه  18تا  19نفر مسافر داشت باهم برخورد
کردند.سخنگوی ســازمان آتشنشانی تصریح کرد :مینیبوس بعد از برخورد با
خودروی ســواری از مسیر خود خارج شده و واژگون شده بود .پیش از رسیدن
آتشنشانان بخش زیادی از مسافران توسط مردم خارج شده بودند و آتشنشانان
نیز چند نفر باقیمانده را از مینیبوس خارج کردند.ملکی بیان کرد 18 :نفر در
این حادثه دچار مصدومیتهای کم و زیادی شدند که از این تعداد  4نفر آقا6 ،
نفر کودک بین  7تا  8ســال و  8نفر خانم بودند .این افراد به محل امن حاشیه
جاده منتقل شــده و عوامل پلیس راهور در محل حادثه حاضر شدند .مصدمان
نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

سقوط جت آموزشی در چابهار

ســخنگوی اورژانس کشور از سقوط یک فروند جت آموزشی در کنارک چابهار
خبر داد.به گزارش ایسنا ،مجتبی خالدی درباره جزئیات این حادثه توضیح داد
و گفت :این جت آموزشی ساعت  ۱۰:۲۵صبح دیروز چهارشنبه حوالی مجتمع
پتروشیمی چابهار در منطقه کنارک سقوط کرده است که به دنبال این حادثه
پنج دســتگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شــد.وی افزود :این حادثه فوتی
نداشــته است و دو سرنشــین آن برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی اعزام
شدند.

مصدومیت  4نفر بر اثر انفجار مخزن بنزین
در «فاروج»
فرماندار فاروج گفت :تعمیر یکی از مخازن جایگاه ســوخت فاروج و انفجار آن
موجب مصدومیت چهار نفر شد که این افراد بالفاصله به بیمارستانهای بجنورد
و مشهد منتقل شدند«.هادی رجائینیا» در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :در پی
لزوم تعمیر یکی از مخازن بنزین تنها جایگاه ســوخت این شهرستان ،عملیات
جوشکاری عصر سهشنبه انجام شد که این فعالیت به بروز حادثه منجر شد.وی
افزود :با وجود تذکر مســئول جایگاه ،نیروی فنی مرتبط با این حوزه وارد عمل
شده و مخزنی که خالی از بنزین بوده اما مقداری گاز در آن باقی بوده در معرض
تعمیر و جوشکاری قرار میگیرد.فرماندار فاروج ادامه داد :از میان چهار مجروح،
یک نفر سرپایی مداوا و مرخص شد ،دو نفر بهعلت شدت جراحتهای وارده به
مشهد و یک نفر هم به بیمارستان بجنورد اعزام شد.

مصدوم شدن یک معدنچی در حادثه کالریز
به دنبال وقوع حادثه ریزش معدن زغال ســنگ کالریز در استان سمنان ،یکی
از کارگران این واحد معدنی به شــدت مجروح شد.کارگران معدن زغال سنگ
کالریز با اعالم خبر مجروح شدن یکی از همکاران خود به خبرنگار ایلنا گفتند:
حادثــه ریزش معدن زغال ســنگ کالریز که روز گذشــته اتفاق افتاد ،موجب
مصدومیت یکی از کارگران واحد اســتخراج به نام «ابراهیم بینائیان» از ناحیه
کمر و دست شد.گفته میشــود؛ این کارگر بر اثر شدت جراحاتِ حادثه دیروز
بالفاصله به بیمارســتان سمنان انتقال داده شــد.به نقل از کارگرانی که در این
معدن زغال سنگ مشــغول به کار هستند ،گفته میشود که این واحد معدنی
تحت مسئولیت یکی از پیمانکاران فعالیت دارد و امکانات ایمنی در آن به درستی
رعایت نمیشــود.به گفته کارگران معدن کالریز بهرغم اینکه به نظر میرســد
عدم رعایت نکات ایمنی عامل بروز حادثه بوده اســت ،اما هنوز نتیجه گزارش
بازرسیها اعالم نشده است.به گفته آنها؛ در حادثه مشابه دیگری که روز یکشنبه
همین هفتــه در تونل برناکی در معدن دیگری اتفــاق افتاد ،کارگر دیگری به
نام «مســلم قرائیان» بر اثر ریزش زغال سنگ بر روی سرش؛ دچار مصدومیت
شــده است.کارگران شاغل در معدن زغال سنگ البرز شرقی اتفاقات اخیر را در
نتیجه کمبود امکانات ایمنی میدانند.به گفته آنها در این چند ماه در کارگاههای
اســتخراج ،چوبِ کافی برای ستون کردن سقف تونلها وجود نداشته به همین
دلیل در این زمینه صرفهجویی میشود.

