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دو م�رد افغ�ان كه ب�ه اتهام قت�ل م�رد جوان�ي در باغ 
س�يب دس�تگير ش�ده بودند به قصاص محكوم شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، رسيدگي به پرونده از مرداد  سال ۹۶ 
با ناپديد شدن ناگهاني مرد جواني به نام فرهاد آغاز شد. در 
تحقيقات اوليه مشخص ش��د مرد جوان با مرد افغاني به نام 
فؤاد قرار مالقات داشته اس��ت به اين ترتيب فؤاد بازداشت 
شد و به قتل فرهاد با همدستي پس��رعمه اش به نام بركت 
اقرار كرد. او ابتدا انگيزه اش را ناموس��ي اعتراف كرد، اما در 
مراحل بازجويي ادعاي تازه اي مطرح كرد و گفت: »مقتول 
را به خاطر اختالف مالي بر سر يك زمين در قرچك ورامين 
به قتل رسانديم سپس جنازه را داخل صندوق عقب ماشين 
گذاش��تيم و آن را در بيابان ه��اي حاش��يه ورامين به آتش 
كشيديم. « بعد از كشف بقاياي جسد، پرونده به شعبه هشتم 
دادگاه كيفري يك اس��تان تهران فرستاده ش��د و در جلسه 
محاكمه بعد از درخواست قصاص از سوي اولياي دم، دو متهم 
قتل را گردن هم انداختند و فؤاد گف��ت: »بركت به تنهايي 
فرهاد را كشت و با اظهاراتش مي خواهد مرا همدست خود 
معرفي كند. « س��پس بركت نيز گفت: »آن روز فؤاد تماس 
گرفت و از من خواست خيلي زود به خانه آنها بروم. وقتي به 
آنجا رفتم، ديدم فؤاد با چاقو فرهاد را زده است. با ديدن جسد 
وحشت كرده بودم كه فؤاد از من خواست تا دهان فرهاد را 

بگيرم. وقتي دهان مقتول را گرفتم فؤاد او را خفه كرد.«
در پايان هيئت قضايي بعد از شور با توجه به مدارك موجود 

در پرونده، هر دو متهم را به قصاص محكوم كرد. 

زن و ش�وهر بازنشس�ته آموزش و پرورش بندرعباسي 
در منزلش�ان ب�ه ط�رز مرم�وزي ب�ه قت�ل رس�يدند. 
سرهنگ اس��ماعيل مش��ايخ، فرمانده انتظامي شهرستان 
بندرعباس به ايسنا گفت: اين حادثه روز سه شنبه 1۹ تيرماه 
به مأموران گزارش شد و پس از آن هفت تيم مجرب پليس 
شهرس��تان بندرعباس تحقيقات خود را آغاز كردند. وي با 
بيان اينكه علت اين حادثه هنوز مشخص نشده است، اظهار 
كرد: بايد سرنخي از اين حادثه به دست آيد تا بتوانيم در مورد 

آن اظهارنظر كنيم. 

سارق اجاره اي كه براي سرقت اوراق وارد يك ساختمان 
مس�كوني در محله تجريش ش�ده بود بازداش�ت شد. 
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ عباسعلي ابراهيمي رئيس 
كالنتري 101 تجريش گفت: سحرگاه 1۹ تير ماه به مأموران 
كالنتري خبر رسيد سارقي مسلح وارد يك مجتمع مسكوني 
شده و ساكنان يكي از آپارتمان ها را به گروگان گرفته است. 
لحظاتي بعد از اعالم خبر بود كه مأموران كالنتري در محل 
حاضر شده و متهم را بازداشت و از او يك كلت كمري قالبي، 
چسب، ماسك و كابل سيمي كشف كردند. متهم وقتي مورد 
تحقيق قرار گرفت به جرمش اعتراف ك��رد، اما گفت كه از 
سوي همسايه صاحبخانه اجير شده است. او گفت: در قبال 
گرفتن پول، مردي كه در همسايگي شاكي زندگي مي كند 
نش��اني خانه را به من داد. من هم با هماهنگي سرايدار وارد 
خانه شاكي ش��دم تا مقداري اسناد و طال س��رقت كنم كه 

دستگير شدم. 
س��رهنگ ابراهيمي گفت: در ادامه رس��يدگي ب��ه پرونده 
مشخص شد شاكي با فرد مورد ادعاي متهم بر سر تأسيس 
يك باشگاه ورزشي اختالف داشته و در اين خصوص شاكي 
پرونده از همسايه اش ش��كايت نيز كرده اس��ت و بنابر اين 
گزارش به همين دليل همسايه شاكي سعي كرده با پرداخت 
وجهي به متهم او را اجير كرده تا اس��ناد و مدارك شاكي را 
برايش بياورد. سرهنگ ابراهيمي گفت: متهم با صدور قرار 
وثيقه 300 ميليون توماني از سوي دادسراي جنايي تهران در 

اختيار كارآگاهان پايگاه يكم آگاهي قرار گرفت. 

پسر 17 س�اله اي كه به اتهام حمل 138 گرم مواد مخدر 
در كانون به س�ر مي برد، روز گذش�ته در دادگاه مدعي 
ش�د اظهاراتش براي نج�ات مادر معتادش بوده اس�ت. 
به گزارش خبرنگار ما، آبان سال گذش��ته مأم��وران پليس 
پايتخت پسر 17 ساله اي را به نام اميد به اتهام كشف 108 گرم 
شيش��ه و 30 گرم هروئين در خانه شان بازداشت و به پليس 
آگاهي منتقل كردند. پسر نوجوان ابتدا جرمش را اقرار كرد، 
اما در مراحل بازجويي ادعاي تازه اي مطرح كرد و گفت مواد 

متعلق به مادر معتادش است. 
با توجه به تناقضات متهم، اما بنا به شواهد و مدارك موجود 
پسر نوجوان روانه كانون اصالح و تربيت شد و پرونده بعد از 
كامل شدن تحقيقات به ش��عبه چهارم دادگاه كيفري يك 

استان تهران فرستاده شد. 
روز گذشته پرونده روي ميز هيئت قضايي به رياست قاضي 
عبداللهي و مستشار واعظي قرار گرفت. ابتداي جلسه نماينده 
دادستان كيفرخواست را قرائت كرد سپس متهم در جايگاه 
قرار گرفت و در ش��رح ماجرا گفت: »مادرم سال ها پيش از 
پدرم طالق گرف��ت و از آن به بعد خانه اي در خاك س��فيد 
اجاره كرديم و با هم زندگي مي كرديم. مادرم سالهاست كه 
معتاد است و شيشه و هروئين مصرف مي كند. روز حادثه او 
براي خريد مواد بيرون رفته بود و بع��د از تهيه مواد به خانه 
برگشت. همان روز مأموران به خانه ما آمدند و مواد مخدري 
را كه مادرم تهيه كرده بود پيدا كردند. « پسر نوجوان ادامه 
داد: »آن روز به خاطر مادرم به مأموران دروغ گفتم كه مواد 
متعلق به من است. نمي خواس��تم مادرم به دردسر بيفتد و 
زنداني شود. بعد از آنكه به كانون اصالح و تربيت رفتم تصميم 

گرفتم حقيقت را بگويم.«
متهم در آخرين دفاعش گفت: »باور كنيد مادرم در خريد و 
فروش مواد دستي ندارد و اين مواد را براي مصرف خودش 
تهيه ك��رده ب��ود. از قض��ات دادگاه تقاضاي كم��ك دارم و 
مي خواهم در مجازات��م تخفيف قائل ش��وند. قول مي دهم 
بعد از آزادي مشغول كار شوم و به مادرم كمك كنم تا مواد 

را ترك كند.«
در پايان هيئت قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

رانن�ده مس�افربر ك�ه يك كيل�و ط�اي جامان�ده 
مسافردربستي را س�رقت كرده بود، ماجرا را شرح داد. 
به گزارش خبرنگار ما، س��رهنگ حس��ين همتي، جانشين 
كالنت��ري 1۹0 مجيديه گفت: پنجم تيرماه امس��ال مردي 
سراس��يمه وارد كالنتري ش��د و ماجراي گم شدن بيش از 
يك كيلو ط��ال را گ��زارش داد. او گفت: م��ن در يك كارگاه 
طالس��ازي كار مي كنم. امروز ب��ه بازار رفت��م و يك كيلو و 
150 گرم طال خريدم. بعد از آن چن��د قطعه لوازم خانه هم 
تهيه كرده و براي رفتن به كارگاه��م در محله مجيديه يك 
پرايد مسافربر را به صورت دربست كرايه كردم. شاكي ادامه 
داد: براي اينكه طالها از دست س��ارقان در امان بماند آن را 
درون ظرفي كوچك گذاش��تم و زماني كه سوار پرايد شدم 
ظرف را كف خودرو گذاشتم. بعد از رسيدن به مقصد كرايه 
را پرداخت كردم و به داخل كارگاه رفتم. آنجا بود كه متوجه 
ش��دم ظرف حاوي طال را داخل پرايد جا گذاشته ام كه حاال 

درخواست كمك دارم. 
س��رهنگ همتي ادامه داد: با اطالعاتي كه شاكي در اختيار 
مأموران تجسس كالنتري گذاشت آنها دست به تحقيق زده 
و بعد از چند روز موفق ش��دند خودروي پرايد را شناسايي و 
متوقف كنند. تحقيقات بعدي اما نشان داد كه سواري پرايد 
فروخته شده اس��ت. مأموران كالنتري در شاخه ديگري از 
تحقيقات موفق ش��دند آدرس خانه راننده پرايد را به دست 
آوردند. آنها وقتي مقابل خانه رسيدند متوجه شدند كه متهم 

از خانه اسباب كشي كرده است. 
تحقيقات پليس اما ادامه پيدا كرد و مأموران موفق ش��دند 
متهم را كه مردي 45 س��اله، متأهل و صاحب همسر و يك 
فرزند بود شناس��ايي و بازداش��ت كنند. او گفت: من طالها 
را به دامادم فروختم و با پول آن براي خودم يك پرش��ياي 
نو خريدم. با اطالعاتي كه متهم در اختيار پليس گذاش��ت 
داماد وي كه مردي 37 ساله بود بازداشت شد. او گفت: من 
در كار سنگ و جواهرات فعاليت مي كنم و طالها را به قيمت 
250 ميليون تومان فروخته ام. با پ��ول آن هم براي خودم و 
خواهرم خودروي گرانقيمت خريده ام. مقداري از پول را هم 
صرف بازسازي خانه و مقداري را هم براي اعضاي خانواده ام 

گوشي هاي گرانقيمت خريدم. 
جانش��ين كالنتري 1۹0 مجيديه گفت: بعد از كامل شدن 
تحقيقات متهمان با صدور قرار راهي زندان شدند. وي گفت: 
اكنون50 ميليون تومان به همراه چند گرم از باقي مانده طالها 
به شاكي بازگردانده شد و بررسي ها در اين باره جريان دارد.   قصاص مجازات قتل 

در باغ سيب

 قتل زوج فرهنگي 
در بندرعباس 

 اجير كردن سارق 
براي سرقت از همسايه

 رفتن به زندان 
براي نجات مادر معتاد

 خوشگذراني داماد 
و پدرزن با طالهاي 

مسافر دربست فرمانده نيروي انتظامي با اش�اره به رابطه تنگاتنگ عفاف و حجاب 
و امني�ت اخاقي گف�ت: م�ا معتقديم هر مق�دار كه در اي�ن حوزه 
فعاليت كنيم به ارتقاي امنيت در جامعه منجر مي ش�ود و زماني كه 
آسيب شناس�ي ها در اين حوزه انجام مي ش�ود، متوجه مي ش�ويم 
آنكه عفاف و حجاب بيشتري دارد امنيت بيشتري هم داشته است. 
به گزارش خبرنگار ما، سردار حسين اشتري در اختتاميه همايش حجاب 
و عفاف با تأكيد بر وظيف��ه همه در موضوع عف��اف و حجاب و خصوصاً 
دستگاه هاي فرهنگي و اجتماعي گفت: امروز پرداختن به عفاف و حجاب 
امري ضروري است و اگر مي خواهيم پاسدار آرمان هاي انقالب و تدابير 
حكيمانه امام و رهبري باشيم يكي از اين دريچه ها پاسداري از عفاف و 

حجاب است. 
سردار اش��تري افزود: مردمان جامعه ما فطرتاً با عفاف و حجاب موافق 
هستند و بر اساس پيمايشي كه صورت گرفته است 70 درصد خانم هاي 
محترم جامعه قائل به عفاف و حجاب اند و حتي كس��اني كه پوش��ش را 
رعايت نكرده و ظواهر اسالمي را مراعات نمي كنند نيز امنيت، آسايش و 

آرامش را در پناه عفاف و حجاب مي دانند. 
فرمانده نيروي انتظامي با انتقاد از برخي تحركات خارج نشينان و تعيين 
روزهايي براي به چالش كش��يدن حجاب و عف��اف در جامعه گفت: آن 
كساني كه خارج از كشور نشسته و براي زنان عفيف ما تصميم مي گيرند، 
افراد سرخورده اي هس��تند كه مش��كالت روحي و رواني آنها باعث شد 
نتوانند خودشان را با مردم فهيم كشور تطبيق دهند و لذا به خارج رفته و 
سعي دارند دختران و زنان عفيف جامعه را پيرو خود كنند و حتي ايامي 
براي به نمايش گذاشتن حركات زشت خود مشخص كرده اند. اين افراد 
تصور مي كنند كه زنان و دختران كشورمان از آنها پيروي مي كنند البته 
ممكن است معدود افرادي كه به داليلي كه ذكرش در حرمت اين جلسه 

نمي گنجد پيگير آنها شوند. 
به گفته فرمانده ناجا اندك افرادي هستند كه با عناد موضوع بي حجابي، 
بدحجابي و ش��ل حجابي را دنب��ال مي كنند كه بر اس��اس قانون با آنها 

برخورد مي شود. 
رئيس پليس كشور با اش��اره به مصوبات شوراي عالي فرهنگي و وظيفه 

2۶ دستگاه در حوزه عفاف و حجاب گفت: در سال هاي گذشته شوراي 
عالي انقالب فرهنگي حدود 300 مصوبه در حوزه عفاف و حجاب داشته 
اس��ت و ما بايد اين موضوع را پيگيري كنيم كه آيا هر دستگاهي وظيفه 
خود را در اين بخش انجام داده يا فقط از ني��روي انتظامي توقع داريم؟ 
البته نيروي انتظامي حتي در صورتي كه ساير دستگاه هاي مسئول هم 
به وظايف قانوني خود عمل نكنند، وظيفه اي كه برعهده او گذاشته شده 
است را انجام خواهد داد ولي ما مردم و مسئوالن همگي بايد از نهادها و 

دستگاه هاي مسئول مطالبه كنيم. 
سردار اشتري در بخش ديگري از س��خنانش با اشاره به رابطه تنگاتنگ 
عفاف و حجاب و امنيت اخالقي گفت: م��ا معتقديم هر مقدار كه در اين 
حوزه فعاليت كنيم به ارتقاي امنيت در جامعه منجر مي شود و زماني كه 
آسيب شناسي ها در اين حوزه انجام مي شود، متوجه مي شويم آنكه عفاف 
و حجاب بيشتري دارد امنيت بيشتري هم داشته و يافته هاي موجود نيز 
مؤيد اين موضوع است، حتي در اطلس كش��ور هر شهر و منطقه اي كه 
بيشتر به اين مهم توجه داشته است نتيجه مطلوبي نيز در برابر آن مشاهده 
مي شود و در شهرهايي كه توجه كمتري شده است، آسيب ها نيز بيشتر 

مشاهده مي شود. 
سردار حسين اشتري همچنين با اشاره به شهادت يك مرزبان در شامگاه 
سه شنبه در مرز بانه گفت: هر چند حمالت به مرزها در مقايسه با پنج سال 

گذشته افزايش يافته است، اما نيروهاي مرزباني هم با قدرت از مرزها دفاع 
و مقابل حمالت و تحركات ايس��تادگي مي كنند كه در برخي موارد هم 

مرزبانان زخمي و شهيد هم مي شوند.
با كساني كه اصرار به هنجارشكني دارند برخورد مي شود

سخنگوي نيروي انتظامي با اشاره به اينكه معاونت اجتماعي ناجا در حوزه 
عفاف و حجاب با ادبيات تشويق، ترغيب، تعظيم، تكريم و ترميم اقدامات 
خود را انجام مي دهد، گفت: البته بقيه پليس ها براي بازاجتماعي كردن 
معدود افرادي كه اصرار و پافشاري بر هنجارشكني خود دارند اقدامات 

سلبي را انجام مي دهند. 
 سردار س��عيد منتظرالمهدي هم در آيين اختتاميه سومين جشنواره 
چادرهاي آسماني گفت: همه ما بر اين واقعيت اذعان داريم كه قوام و دوام 
هر جامعه اي به هنجارهاي آن جامعه بستگي دارد و رعايت هنجارها الزمه 

زيست هنجارمند و مسالمت آميز در جامعه است. 
وي با تأكيد بر اين مطلب كه حجاب مبتني بر قوانين كشور است، ادامه 
داد: طبيعي اس��ت كه بايد براي ترويج فرهنگ عف��اف و حجاب نهادها 
و س��ازمان هاي مرتبط به صحنه بيايند، همچنين علما، ائمه جماعات، 
اساتيد، صاحبان عقل و خرد و انديش��ه و هر آنكس كه تريبون و منبري 

دارد بايد پيشتاز باشد. 
وي  با بيان اينكه ناجا به عنوان آخرين دس��تگاه در بين 2۶ دس��تگاه و 
سازمان، مسئوليت پاس��داري از ارزش ها و عفاف را به عهده دارد، افزود: 
ناجا امروز در حوزه هاي ايجابي كه مس��ئوليت آن ب��ا معاونت اجتماعي 
نيروي انتظامي است، با ادبيات تشويق، ترغيب، تعظيم، تكريم و ترميم 
اقدامات خود را انجام مي دهد، البته بقيه پليس ها براي بازاجتماعي كردن 
معدود افرادي كه اصرار و پافشاري بر هنجارشكني خود دارند اقدامات 

سلبي را انجام مي دهند. 
س��خنگوي نيروي انتظامي با تأكيد ب��ر اينكه بايد نگاه ه��ا تغيير كند و 
روش هاي جديد استفاده كنيم، ادامه داد: ما معتقديم هنجارشكني برخي 
افراد يا بدحجابي آنها وابس��ته به باورهاي قلبي آنها نبوده و اين رفتارها 
برگرفته از اميال آنهاست؛ چراكه مردم و زنان كشورمان بالفطره دين مدار 

هستند و به باورهاي ديني معتقدند. 

اجساد س�وخته و غيرقابل شناسايي مس�افراني كه قصد داشتند 
از شهرس�تان س�نندج راهي تهران ش�وند از مي�ان پاره هاي آهن 
به ج�اي مان�ده اتوب�وس مس�افربري خ�ارج ش�د. براس�اس آمار 
رس�مي بامداد ديروز 11 مس�افر اتوبوس در تصادف ب�ا تانكر حامل 
س�وخت مقابل پايانه مس�افربري شهرس�تان س�نندج كه محلي 
حادثه خي�ز گ�زارش ش�ده بود مي�ان آت�ش س�وختندهمزمان با 
وقوع حادثه در اس�تان كردس�تان، 3 روز عزای عمومی اعام شد. 
به گزاش خبرنگار ما، حوالي ساعت 30 دقيقه بامداد چهارشنبه يك دستگاه 
اتوبوس مسافربري متعلق به تعاوني »ديدار س��ير« با 11 مسافر از پايانه 
سنندج خارج شد تا راهي تهران شود. اتوبوس در حاشيه پايانه در خيابان 
دكتر حسيني مشغول مسافرگيري شد. لحظاتي بعد از سوار شدن سه مسافر 
عبوري ناگهان يك دستگاه تانكر حامل سوخت مازوت از پشت سر به شدت 
با اتوبوس برخورد كرد. همزمان با وقوع حادث��ه و انفجار تانكر، دو راننده 
اتوبوس موفق شدند خود را از مهلكه نجات دهند، اما اتوبوس مسافربري در 
آتش شعله ور شده و مسافران آن به خاكستر تبديل شدند. عالوه بر تانكر 
سوخت و اتوبوس مسافربري، آتش به يك دستگاه وانت و يك پرايد هم كه در 

محل پارك شده بودند سرايت كرد و آن دو خودرو هم در آتش سوختند. 
حمله به پليس

لحظاتي از وقوع حادثه نگذشته بود كه تيم هاي امداد در محل حاضر شده 
و شروع به خاموش كردن آتش كردند. عمليات خاموش كردن آتش تا نيم 
ساعت به درازا كشيد و بعد از آن اجساد سوخته و غير قابل شناسايي از ميان 
پاره هاي آهن خارج و به پزشكي قانوني منتقل ش��د. عمليات امداد اما با 
دشواري ديگري هم همراه بود. در حالي كه امدادگران مشغول امدادرساني 
بودند افراد ناشناس با حمله به مأموران پليس و دادن شعار و سنگ پراني به 
سمت مأموران تالش كردند نظم عمومي را مختل كنند. اين افراد با يورش 
به سمت خودروهاي پارك شده پليس، خودروها را واژگون كردند و به آتش 

كشيدند كه ماجرا با مديريت پليس به سرانجام رسيد. 
موج سواري رسانه هاي ضدانقاب از حادثه

رس��انه هاي ضدانقالب لحظاتي پس از حادثه س��عي در انتس��اب تانكر 
سوخت رساني تصادف كرده در سنندج به نيروهاي مسلح داشتند تا از اين 
موضوع، براي پيشبرد اهداف ضدامنيتي خود بهره ببرند. رسانه هاي معاند با 
انتشار گسترده شايعه مبني بر اينكه تانكر متعلق به سپاه بوده اينطور وانمود 
كردند كه سپاه در حال انتقال سوخت به خارج از كشور با يك تانكر عراقي 
بوده است. اين رسانه ها در ماه جاري و دي  سال گذشته نيز مأموريت ايجاد 
بحران و درگيري داخلي را پيگيري كرده بودند، اين بار نيز سعي داشتند 
كه از موضوع تصادف كه طبق اعالم مقامات استاني بر اساس عمل نكردن 

سيستم ترمز تانكر، رخ داده بود، اس��تان كردستان را درگير يك ماجراي 
غيرواقعي كنند. 

بهمن مرادنيا، استاندار كردستان با اشاره به اعالم شايعه عراقي بودن تانكر 
حامل سوخت، گفت:»تانكر حامل سوخت ايراني بوده و متعلق به يكي از 
استان هاي همجوار است. اين تانكر متعلق به پااليشگاه كرمانشاه بوده و 
طبق روال ماه هاي گذشته، مواد سوختي از اين پااليشگاه در حال صادرات 
به كشور عراق بوده و تانكر سوخت رسان هيچ انتسابي به سپاه پاسداران يا 

ساير نيروهاي مسلح نداشته است.«
روايت يك شاهد 

صاحب سوپرماركت روبه روي پايانه در توضيح حادثه گفت: مشغول تماشاي 
فوتبال بودم كه ناگهان صداي انفجار بلند شد. از مغازه خارج شدم و ديدم 
كه شعله هاي آتش به آسمان زبانه مي كشد. مردم به سوي مغازه ام هجوم 
آوردند و آب مي خواستند. تشنه بودند. گلوهايشان از اضطراب خشك شده 
بود. دست و پاي خود را گم كرده بودند و نمي دانستند چكار كنند. اتوبوس 
در حال سوختن بود و هيچكس نمي توانست كاري كند كه آتش نشانان 
خيلي زود آمدند و مشغول فعاليت بودند، ولي شعله هاي آتش آنقدر زياد بود 

كه مهار آن سخت شده بود. 
يك موتورسوار عبوري هم گفت: در حالي كه همسر و فرزندم سوار موتورم 
بودند در 50 متري پشت سر تانكر سوخت در حال حركت بودم كه اين اتفاق 
افتاد. به سرعت توقف كردم و خانواده ام را بغل كردم چون به شدت وحشت 
كرده بودند. بعد از اينكه آتش نشانان آتش را خاموش كردند به سر حادثه 
رفتم. زن و بچه اي را ديدم كه چسبيده بهم سوخته بودند و امداد گران در 

حال خارج كردن اجساد بودند. 
واكنش پليس

سردار محمدحسين حميدي، رئيس پليس راه راهور ناجا در واكنش به 
وقوع حادثه گفت: كميته ويژه فني پليس راه در حال بررسي علت اصلي 
حادثه است. وي ادامه داد: موضوع نقص فني وسيله نقليه و سهم تمامي 
شركت هاي مرتبط در اين خصوص  در دست بررسي است و  نتايج آن اعالم 
مي شود. سردار حميدي ادامه داد: منطقه اي كه حادثه در آن رخ داده جزو 
مناطق حادثه خيز در شهر سنندج است كه همكاران ما بارها به مسئوالن 
منطقه تذكرات الزم را داده بودند. وي گفت: طبق قانون، رانندگي بيش از 
۹ ساعت توسط رانندگان وسايل نقليه عمومي ممنوع است و تانكرهاي 
حامل مواد خطرناك نيز اگر س��امانه نظارتي آنالين نداشته باشند اجازه 

تردد شبانه ندارند. 
حرف هاي نماينده سنندج

سيداحسن علوي، نماينده سنندج اما با اشاره به اينكه ممنوعيت تردد در 

خصوص كاميون هاي حامل سوخت عراقي اعمال شده است، گفت: اين 
محدوديت براي تانكرهاي حمل سوخت داخلي وجود ندارد. وي خواستار 
اتخاذ تمهيدات و تدابير الزم براي جلوگيري از اين نوع حوادث ش��د. وي 
در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا تردد كاميون هاي حمل سوخت در برخي 
ساعات شبانه روز ممنوع اس��ت يا نه؟ گفت: اين ممنوعيت در خصوص 
كاميون هاي حامل سوخت عراقي است و براي تانكرهاي حمل سوخت 

داخلي وجود ندارد. 
سرهنگ نادري فرمانده پليس راهنمايي و رانندگي استان كردستان، علت 
اين سانحه را بريدن ترمز تانكر و عدم توانايي راننده در كنترل وسيله نقليه 

اعالم كرد. 
از عراق به بندرامام 

فاطمه كاهي، سخنگوي شركت ملي پخش گفت: تانكر ترانزيتي حمل 
كننده سوخت از مبدأ عراق به س��مت بندرامام در حركت بود كه حادثه 
تصادف رخ داد. وي به ف��ارس گفت: پس از بررس��ي هاي صورت گرفته 
مشخص شد اين تانكر ترانزيتي و مبدأ حركت اين تانكر از كشور عراق بوده 

است. آنچه كه اين تانكر حمل مي كرد مازوت يا همان نفت كوره بود. 
آمار كشته ها

بهمن مرادنيا، استاندار كردستان هم گفت: درباره آمار كشته شدگان هيچ 
پنهان كاري انجام نشده و تعداد قطعي كشته ها 11 نفر و مجروحان آن هم 
پنج نفر است. وي علت حادثه را نقص فني كاميون نفتكش اعالم كرد. وي 
درباره اظهارات رئيس پليس راه كشور درباره ممنوعيت تردد شبانه تريلي 
و مبهم بودن صدور مجوز براي نفتكش گفت: دستور بررسي اين مسئله 
صادر شده تا مقصران احتمالي شناسايي شوند. مرادنيا درباره حادثه خيز 
بودن نقطه وقوع حادثه و تذكرات پليس دراين باره گفت: به شهرداري و 
نيروي انتظامي دستور داده شد تا در كمترين زمان ممكن نسبت به تعريض 

اين نقطه اقدام كنند. 
آمار آتش نشاني 13 كشته

صالح زندي، معاون عمليات سازمان آتش نشاني سنندج شمار قربانيان را 
13 نفر اعالم كرد و گفت: 18 هزار ليتر مواد سوختي در اين حادثه سوخت. 
وي ادامه داد: 13 جس��د تحويل نيرو هاي اورژانس داده شد كه 12 نفر آن 

مربوط به اتوبوس و يك نفر آن مربوط به نفتكش است. 
هيرش رضايي، مديركل روابط عمومي استانداري كردستان هم گفت: به 
دليل شدت سوختگي فقط اجساد يك مادر و كودك قابل شناسايي است و 
بقيه قابل شناسايي نيست و پزشكي قانوني بايد هويت ها را مشخص كند. وي 
ادامه داد: هيچ اطالعات دقيقي از هويت مسافران در دسترس نيست چون 
تعدادي خارج از محوطه پايانه و برخي بدون خريد بليت سوار شده بودند. 

كردستان عزادار شد
استاندار: پس از حادثه دستور رفع نقص داده شد
پليس: درباره حادثه خيز بودن محل هشدار داده بوديم

11 کشته اتوبوس سوخته در نقطه حادثه خيز 

فعاليت در حوزه عفاف و حجاب به ارتقاي امنيت منجر مي شود


