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م�رد محك�وم ب�ه م�رگ ك�ه در جري�ان درگيري بر س�ر 
گرفت�ن طلب�ش مرتك�ب قت�ل ش�ده اس�ت، ب�ا جل�ب 
گرف�ت.  فاصل�ه  دار  از طن�اب  دم  اولي�اي  رضاي�ت 
به گزارش جوان، سال 96 مأموران كالنتري 113 بازار، از درگيري 
منجر به قتل مقابل يكي از بانك هاي خيابان 15 خرداد باخبر و راهي 
محل شدند. شواهد نشان مي داد درگيري بين مردي جوان با مرد 
بازاري به نام ايوب اتفاق افتاده است و در آن درگيري ايوب با شليك 

گلوله به قتل رسيده است.
 عامل قتل جواد نام داشت كه حين فرار از سوي شاهدان حادثه 
دستگير شده بود. با انتقال جسد به پزشكي قانوني، جواد به اداره 
پليس منتقل ش��د و با اقرار به قتل گفت ايوب را به خاطر بدهي 
خواهرزاده اش به قتل رسانده است. او در شرح ماجرا گفت: »ايوب 
را مي شناختم. او بازاري و داراي اعتبار بود. روزي خواهرزاده او از 
من مبلغي پول خواست. وقتي موضوع را به ايوب گفتم او واسطه 
ش��د و من هم به خاطر ش��ناختي كه از او داش��تم آن مبلغ را به 
خواهرزاده اش به نام افشين قرض دادم. قرار بود افشين سر تاريخ 
مشخصي بدهي اش را بپردازد، اما موعد پرداخت بدهي رسيد، ولي 
از افشين خبري نشد. چند باري هم با او تماس گرفتم، اما او مدام 

امروز و فردا مي كرد.«
متهم ادامه داد: »وقتي پيگيري هايم از افشين نتيجه نداد، سراغ 
دايي او كه ايوب بود، رفتم. به او گفتم به خاطر اعتبار او به افشين 
پول داده ام، اما او گفت اين موضوع ب��ه او ربطي ندارد و بعد گفت 
من پول را به خواه��رزاده او داده ام و بايد از خودش پس بگيرم. از 
شنيدن اين حرف شوكه شدم و گفتم تو واسطه شده بودي ولي او با 
عصبانيت دوباره گفت اين موضوع ربطي به او ندارد، سپس خواست 

ديگر سراغش نروم.«
متهم در حالي كه صدايش مي لرزيد، گفت: »آن زمان شرايط مالي 
خوبي نداشتم و الزم بود هر چه زودتر پولم را از افشين پس بگيرم. 
اين شد كه دوباره سراغ افشين رفتم، اما فايده نداشت. خيلي فكر 
كردم و به اين نتيجه رس��يدم كه احتماالً صحبت دوباره با دايي 
افشين مرا به پولم مي رساند، چون او وضع مالي خوبي داشت. اين 
شد كه تصميم گرفتم به ديدنش بروم تا اينكه در خيابان 15 خرداد 
او را مقابل بانك صادرات ديدم. همان جا نزديكش شدم و دوباره 
موضوع بدهي ام را با او مطرح كردم. ايوب وقتي حرفم را شنيد بار 
ديگر با عصبانيت اعتراض كرد. هرچه خواستم او را متقاعد كنم كه 
پيگيري از افشين  من را به پولم نمي رساند، فايده اي نداشت اين 
شد كه عصباني شدم و با اسلحه اي كه همراهم بود به طرف ايوب 
شليك كردم. باور كنيد قصد كشتن او را نداشتم و مي خواستم او را 

بترسانم تا به پولم برسم، اما مرگ او رقم خورد.«
آن مرد بعد از اقرار به جرمش و بازسازي صحنه جرم راهي زندان شد 
و پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان تهران 
فرستاده شد. متهم در اولين جلسه محاكمه مقابل هيئت قضايي 
شعبه دهم دادگاه قرار گرفت. در آن جلسه اولياي دم درخواست 
قصاص كرد. در ادامه متهم با اقرار به جرمش گفت: »وقتي ايوب 
گفت اين موضوع به او ربطي ندارد خيلي نااميد شدم و فكر كردم 
ديگر نمي توانم پولم را پس بگيرم. اين شد كه از شدت عصبانيت 
دست به اسلحه شدم و شليك كردم. « او در پاسخ به سؤال هيئت 

قضايي درباره حمل سالح نيز سكوت كرد و حرفي نزد. 
جواد با حكم قضايي به مرگ محكوم ش��د و اين حكم با اعتراض 
وكيل او به ديوان عالي كشور فرستاده شد، اما از سوي قضات يكي از 
شعبات آن تأييد شد. با تأييد حكم قصاص متهم پاي چوبه دار رفت، 

اما توانست از اولياي دم مهلت بگيرد تا رضايت آنها را جلب كند. 
به اين ترتيب مرد طلبكار با پرداخت ديه توانست از مرگ نجات 
پيدا كند. به اين ترتيب پرونده اين بار از جنبه عمومي جرم به آن 
شعبه فرستاده شد تا متهم اين بار از جنبه عمومي جرم از خودش 

دفاع كند. 

زورگير خشن به دام پليس افتاد
مأم�وران پلي�س ته�ران زورگير خش�ني راك�ه هنگام 
س�رقت م�ردي را زخم�ي كرده ب�ود، ب�ه دام انداختند. 
به گزارش جوان، ش��امگاه يك ش��نبه اول خ��رداد، مأموران 
كالنتري 173 امين آباد در حال گشت زني در شهرك توحيد 
فيروزآباد متوجه فريادهاي كمك خواهي مردي شدند كه از 
ناحيه بازو زخمي ش��ده بود. مرد زخمي كه به شدت ترسيده 
بود، وقتي مأموران پليس را ديد، گفت: »در راه بازگشت به خانه 
بودم كه ناگهان مرد ناشناسي سد راهم شد. او قصد زورگيري 
داشت و با تهديد سالح از من خواست وسايل و پول نقدي راكه 
همراه دارم به او بدهم. مقاومت كردم كه يكدفعه او با چاقو به 

بازويم زد و فرار كرد.«
بعد از توضيحات مرد زخمي و ثبت مشخصات زورگير خشن، 
مأموران جست وجو براي دستگيري سارق خشن را آغازكردند 
تا اينكه كمتر از 10 دقيقه متهم در حال  فرار را شناس��ايي و 

بازداشت كردند. 
سرهنگ دوستعلي جليليان، فرمانده انتظامي شهرستان ري 
درباره اين خبر گفت: »متهم بعد از انتقال به كالنتري و اقرار 
به جرم ارتكابي خود، براي تحقيقات بيشتر به مراجع قضايي 

معرفي شد. « 

قات�ل ف�راري ك�ه 20 روز قب�ل از مراس�م 
عروس�ي اش مرتك�ب قت�ل ش�ده ب�ود در 
كلبه جنگلي در ش�مال كش�ور بازداش�ت. 
به گزارش جوان، ساعت 24 شامگاه سه شنبه 
ششم ارديبهش��ت امس��ال مأموران كالنتري 
149 امامزاده حس��ن در جنوب تهران تلفني 
قتل پس��ر جواني را به قاضي ساس��ان غالمي 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي تهران 
خبر دادند. مأموران اعالم كردند، ساعتي قبل 
دو پسر جوان 23 و 27 ساله به نام هاي شايان 
و كي��وان در نزديكي مغازه س��وپرماركتي در 
يكي از خيابان هاي منطقه امامزاده حس��ن با 
هم درگير مي شوند كه در جريان پسر 23 ساله 
با چاقو طرف مقابلش زخمي و براي درمان به 
بيمارس��تان منتقل مي ش��ود، اما بر اثر شدت 

خونريزي در اتاق عمل به كام مرگ مي رود. 
بدين ترتي��ب بازپرس جنايي هم��راه تيمي از 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي راهي محل 
شدند و در آنجا دريافتند قاتل پس از حادثه از 
محل گريخته است، اما مأموران پليس دوست 
او را كه در صحنه حادثه حضور داشته بازداشت 

كرده اند. 
دوست قاتل در بازجويي ها گفت: » ساعتي قبل 
از حادث��ه همراه كيوان براي ق��دم زدن بيرون 
آمديم تا اينكه جلوی مغازه س��وپر ماركتي با 
شايان روبه رو ش��ديم. ش��ايان و كيوان مدتي 
بود در محل براي هم كري مي خواندند و براي 
هم شاخ و ش��انه مي كش��يدند، اما هرگز فكر 
نمي كردم آنها درگيري مرگباري را رقم بزنند، 
چون قبل از اين هم چند باري با هم كتك كاري 

كرده بودند. لحظه حادثه وقتي سيگار خريديم 
و از مغازه بيرون آمديم، كيوان و ش��ايان با هم 
چشم در چشم ش��دند و مثل هميشه براي هم 
شاخ و شانه كشيدند كه ناگهان درگيري آنها باال 
گرفت و براي هم چاقو كش��يدند و دوستم من 
هم با چاقو ضربه اي به شايان زد. وقتي او غرق 
در خ��ون روي زمين افتاد ه��ر دو از ترس فرار 
كرديم، اما مأم��وران پليس مرا كه در درگيري 

دخالتي نداشتم، دستگير كردند.«
    بازداشت قاتل فراري 

مأموران پليس همزمان با انتقال جسد مقتول به 
پزشكي قانوني براي دستگيري قاتل فراري وارد 
عمل شدند، اما متوجه شدند وي پس از حادثه 

از خانه شان به مكان نامعلومي گريخته است. 
بدي��ن ترتي��ب تحقيق��ات براي دس��تگيري 
قاتل ادامه داش��ت ت��ا اينكه چن��د روز قبل به 
مأم��وران پليس خبر رس��يد، قاتل ف��راري به 
يكي از شهرهاي استان گلس��تان فرار كرده و 
در كلبه جنگلي زندگي مخفيانه اي را ش��روع 

كرده است. 
س��پس مأموران با گرفت��ن نياب��ت قضايي به 
استان گلستان رفتند و متهم را در مخفيگاهش 

بازداشت و به تهران منتقل كردند. 
قاتل در بازجويي ها با اظهار پش��يماني به قتل 
اعتراف كرد و گفت: » من و شايان مدتي بود با 
هم اختالف داش��تيم و چند باري هم مشاجره 
و درگيري داش��تيم. چند روز قبل از حادثه به 
خواس��تگاري دختري رفتم و خانواده هايمان 
تواف��ق كردند ب��ا ه��م ازدواج كني��م. قراربود 
20 روز ديگ��ر مراس��م عروس��ي مان را برگزار 

كنيم و به همين خاطر م��ن روز حادثه همراه 
دوس��تم به بنگاه ه��اي امالك مح��ل رفتيم و 
دنبال اجاره خانه اي بودم تا با همس��ر آينده ام 
زندگي جديدمان را شروع كنيم. آن شب تا دير 
وقت بيرون بوديم و دقايقي قبل از حادثه همراه 
دوستم به مغازه اي رفتيم و س��يگار خريديم. 
وقتي از مغازه بيرون آمدم با ش��ايان روبه رو و 
چشم در چشم ش��دم. خيلي توجهي نكردم و 
همراه دوستم از كنارش عبور كردم، اما شانه ام 
به ش��انه اش برخورد كرد و من ب��ه او اعتراض 
ك��ردم و درگيري ما آغ��از ش��د. او چاقويي از 
جيبش بيرون آورد و به من حمله كرد و من هم 
مي خواستم چاقويش را بگيرم كه متوجه نشدم 

چطور چاقو به او اصابت كرد.«
      زندگي در كلبه جنگلي 

وي ادامه داد: »وقتي ديدم شايان غرق در خون 
روي زمين افتاد، از ترس همراه دوس��تم فرار 
كرديم و من همان ش��ب به زادگاه پدري ام در 
يكي از شهرهاي استان گلستان در شمال كشور 
گريختم. ابتدا فكر نمي كردم شايان فوت كرده 
باش��د، اما وقتي روز بعد فهميدم او فوت كرده 
اس��ت، تصميم گرفتم به ته��ران برنگردم و به 
كلبه جنگلي رفتم و در آنجا زندگي مخفيانه اي 
را ش��روع كردم، اما مأموران پليس رد مرا زدند 
و دس��تگير ش��دم. من لحظه حادثه نتوانستم 
خشمم را كنترل كنم و االن هم خيلي پشيمان 
هستم و از اولياي دم درخواست بخشش دارم.«

متهم پس از اعتراف به قتل به دستور بازپرس 
جناي��ي ب��راي تحقيق��ات بيش��تر در اختيار 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

قتل قبل از عروسي  فروشندگان مجازي داروهاي كمياب 
دستگير شدند

دو م�رد جوان�ي ك�ه در زمين�ه ف�روش داروه�اي كمي�اب 
در فض�اي مج�ازي فعالي�ت مي كردن�د، دس�تگير ش�دند. 
به گزارش جوان، چندي قبل مأموران پليس فتا در راستاي مبارزه 
با فروش داروهاي كمياب، با رصد در فضاي مجازي از فعاليت يك 
كانال تلگرامي با تعداد 43هزار دنبال كننده در زمينه فروش انواع 
داروهاي ناياب و كمياب باخبر شدند. با به دست آمدن اين اطالعات 
كارشناس��ان پليس فتا تالش خود را در اين زمين��ه آغاز كردند تا 
اينكه موفق شدند، اطالعات هويتي دو متهم را به دست آورند و در 
عملياتي آنها را دستگير كنند.  داود معظمي گودرزي، رئيس پليس 
فضاي توليد و تبادل اطالعات گفت: » مأموران پليس از مخفيگاه دو 
مرد جوان بيش از 40 هزار قلم انواع داروي كمياب و ناياب كش��ف 

كردند.«

آتش سوزی مرگبار 
در كارگاه نجاری 

حادثه آتش سوزي در يك كارگاه نجاري در مرتضي گرد در جنوب 
تهران، مرگ يك زن 65 ساله و زخمي شدن مرد 50 ساله را رقم زد. 
به گزارش جوان، ظهر روز گذشته مأموران سازمان آتش نشاني از حادثه 
آتش سوزي در يك كارگاه نجاري در خيابان تختي مرتضي گرد باخبر 
شدند. با اعالم اين خبر بالفاصله مأموران از ايستگاه نزديك به محل 
حادثه اعزام شدند. بررسي ها نش��ان داد كارگاه نجاري كه با وسعت 
150 متر دچار آتش سوزي شده است، در طبقه باالي آن واحد مسكوني 

قرار دارد كه زن و مردي در آن زندگي مي كنند. 
 مأموران بالفاصله عمليات اطفاي حريق را آغاز كردند و موفق شدند 
همزمان با مهار آتش يك زن 65 ساله و يك مرد 50 ساله از ميان آتش 

خارج كنند. 
جالل ملكي، سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري 
تهران گفت: »زن 65 ساله به دليل شدت جراحات فوت كرد، اما مرد 
ميانسال به بيمارستان منتقل شد. علت اين حادثه در دست بررسي 

است.«

  مرد طلبكار
   از چوبه دار 
فاصله گرفت 

آخرين آمار: 6 كشته و 29 زخمي

آوار متروپل در آبادان
    حسين فصيحي

آور شدن برج 10 طبقه آنهم پيش از بهره برداري فقط مي تواند 
يك دليل روشن داشته باشد و آن هم تخلف هاي صورت گرفته 
از سوي سازندگان يا چشم پوشي ناظران است. تخلف هايي 
كه بدون توجه به جان و مال مردم صورت مي گيرد و منجر به 
برجاي ماندن خسارت هاي غيرقابل جبران مي شود. براساس 
آخرين آمار  ت�ا لحظه تنظيم خبر اين حادثه 6 كش�ته و 29 
مجروح  برجاي گذاشته اس�ت. رئيس جمهور با صدور يك 
فرمان معاون اول خود را مأمور رسيدگی به حادثه كرده است. 
ساعت 12:30 روز گذشته حادثه اي غم انگيز فضاي رسانه اي را 
تكان داد و بار ديگر حادثه پالسكو را در ذهن ها زنده كرد. پيش 
از اينكه خبر به رس��انه هاي رس��مي راه پيدا كند، اين كاربران 
ش��بكه هاي اجتماعي بودند كه با انتش��ار فيلم و تصاوير، خبر 
ريزش ساختمان 10طبقه متروپل در خيابان اميري آبادان را 
به اشتراك گذاشتند. گزارش هايي كه لحظه به لحظه از وقوع 
حادثه به اشتراك گذاشته مي شد   نگراني درباره چرايي وقوع 
حادثه را مورد پرسش قرار مي داد. از جمله فيلم هاي به اشتراك 
گذاشته شده مربوط به مردي  بود كه گفت امدادگر است. او 
با وجود اينكه تجهيزات امدادي ندارد خودش را به پاركينگ 
می رساند  و مي گويد براي امداد آمده و از بازماندگانش 

طلب حالليت كرده بود. 
 برج هاي دو قل��وي متروپل به عن��وان بزرگ ترين و 
كامل ترين مجموعه پزشكي، اداري، تفريحي، تجاري و 
پاركينگ طبقاتي در منطقه جنوب غرب خوزستان در مراحل 

پاياني قرار داشت كه بنا به داليل فني متوقف شده بود. 
    سختي امداد در تجمع هاي مردمي

همزمان با ريزش ساختمان  س��يل مردم براي امداد رساني 
يا كنجكاوي به محل حادثه گسيل شد. تصاوير دريافتي از 
شبكه هاي اجتماعي به خوبي گوياي 
اين ب��ود كه آب��ادان ني��روي امداد و 
آموزش ديده ب��راي مقابله با ريزش 
آوار و حوادث ب��زرگ را ندارد، با اين 
حال هم��ان توان موج��ود از آتش 
نشانان و امدادگران اورژانس، هالل احمر 
و س��گ هاي زنده ياب در محل حاضر 
شدند. همچنين خبر رسيد كه 
تيم هاي امداد از شهرهاي 
اطراف براي كمك 
مح��ل  در 

حاضر ش��ده اند.  غلظت گرد و غبار بي��ش از 42 درصد حد مجاز و 
شعاع ديد كمتر از 100 متر عمليات امداد را برای امدادگران دشوار 
كرده بود. هر چند تيم هاي پليس براي برقراري نظم در خيابان هاي 
اطراف براي تسهيل در امداد و نجات به كار گرفته شده بود، اما تجمع 
زياد مردم در محل حادثه امكان امداد رساني را با سختي زياد مواجه 
كرد. اتفاقي كه همواره با بروز سوانح و حوادث رقم مي خورد و بخش 
مهمي از توان نيروهاي امداد و امنيت بايد صرف مهار شهرونداني شود 
كه براي كنجكاوي در محل حاضر مي شوند، در حالي كه مصدومان 
و مجروحان حادثه بايد به س��رعت به مراكز درماني منتقل شوند 
و گرفتار ش��دن آنها در ترافيك هاي ايجاد شده مي تواند به قيمت 

جانشان تمام شود. 
   احتمال ريزش ساختمان هاي اطراف

 احتمال ريزش ساختمان هاي كناري، اتفاقي بود كه هر لحظه امكان 
بروز آن وجود داشت. با وجود موانع موجود براي امداد، تالش براي 
تخليه ساختمان هاي اطراف به سرعت در دستور كار  قرار گرفت. 
شدت بروز حادثه به حدي بود كه ساكنان ساختمان هاي اطراف به 
گمان بروز زمين لرزه در ساختمان پناه گرفته يا از آن فرار كرده بودند. 
هر چند شمار افرادي كه قبل از وقوع حادثه در ساختمان متروپل 
حضور داشتند مش��خص نبود، گمانه زني ها براساس گزارش هاي 
مردمي از گرفتار شدن حدود 80 نفر حكايت داشت. با اين حال مردم 
و امدادگران با جست وجو ميان آوار پيكرهاي نيمه جان افراد گرفتار 
ش��ده را خارج و به مراكز درماني منتقل مي كردند. رئيس سازمان 
اورژانس از احتمال حبس شدن 50 نفر خبر داد. همچنين اعالم شد 

در ساعات اوليه 32 نفر از ميان آوار نجات يافتند. 
    احتمال ريزش آوار روي امدادگران

ريزش آوار، ساختمان آزمايشگاه كناري را هم دچار حادثه كرده بود 
به طوري كه كاركنان و بيماراني كه در محل حضور داش��تند، در 
ساختمان گرفتار شده بودند. ش��رايط ناپايدار در ساختمان كنار 
محل حادثه،  امدادرساني را با سختي زياد مواجه كرده بود، چراكه هر 

لحظه امكان ريزش آوار روي سر امدادگران وجود داشت با اين وجود 
عمليات امداد و نجات براي رهايي افراد گرفتار شده از ميان آوار در 

همان شرايط دشوار همچنان در حال انجام است. 
   نوش دارو بعد از مرگ سهراب

 در اولين واكنش براي برخورد بر مس��ببان حادثه اعالم ش��د كه 
پيمانكار و مالك ساختمان به دس��تور حميد مراني پور دادستان 
ويژه آبادان بازداش��ت ش��دند. بازداش��تي كه نوش داروي بعد از 
مرگ سهراب است و بايد قبل از بروز حادثه با هشدار به متوليانش 
از ايجاد شدن خطر پيش��گيري مي ش��د، چراكه براساس اظهار 
نظر هاي مطرح شده از سوي مراجع رسمي ساختمان در معرض 
ريزش قرار داشت و بايد براي جلوگيري از اين اتفاق ، سازوكارهاي 
الزم براي آن به كار گرفته مي شد. بدون ترديد اگر چنين اتفاقي 
رقم مي خورد، شهردار آبادان روز گذشته ناچار نمي شد از دست 
مردم   فرار كند. تجربه نشان داد كه افراد بازداشت شده با سپردن 
وثيقه آزاد خواهند ش��د. اتفاقي كه در حوادثي مثل س��اختمان 
سيناي اطهر اتفاق افتاد؛ حادثه آتش سوزي كه سال 99 رقم خورد 
و در جريان آن 19 پزشك و متخصص جانشان را از دست دادند. 
افراد بازداشت شده بعد از چند روز با سپردن وثيقه آزاد شدند و با 
داير كردن كلينيكي ديگر به فعاليت شان ادامه دادند و بازماندگان 
قربانيان هنوز هم براي احقاق حقشان پله هاي دادسرا و دادگاه ها 
را باال و پايين مي كنند كه اين رويه بعيد نيست با فاصله گرفتن از 

اين حادثه هم رقم بخورد. 
   هشدار پايان كار نيست

سازمان نظام مهندسي خوزستان در يكي از گزارش هايي كه در 
پايگاه اطالع رساني خود منتش��ر كرده، آورده است كه در جريان 
يكي از بازديدها نمايندگان نظام مهندسي روند اجرايي پروژه را 
به صورت كامل مورد بررس��ي و كنترل قرار داده و ضمن تذكر در 
خصوص ايرادات موجود، موارد و مشكالت يافت شده را صورتجلسه 
كردند. حسين عبدالباقي، مالك و سرمايه گذار پروژه مشكالت يا 
ايرادات ابالغ ش��ده را پذيرفته و بر رفع آن تأكيد كرده بود. هيئت 
نظام مهندسي براي رفع ايرادهاي مطرح شده ضرب االجل تعيين 
كرده بود تا در بازديد هاي بعد موانع موجود رفع شود، اما مشخص 
اس��ت كه براي رفع آن اقدام نكرده و س��ازمان نظام مهندسي و 

سازمان هاي ناظر ديگر هم به وظيفه قانوني شان عمل نكرده اند. 
اين كه از سوي مراجع رس��مي اعالم مي شود كه متخلفان هشدار 
دريافت كرده بودند، نمي تواند از سوي افكار عمومي پذيرفته شود. 
اين امر زماني پذيرفته مي شود كه منجر به ايجاد شرايط پايدار براي 
حفاظت از جان و مال مردم باشد. اگر ساختارهاي قانوني در اين باره 
دست و پاي ناظران از جمله شهرداري، آتش نشاني، سازمان نظام 
مهندسي و اين قبيل را بسته بايد كه نسبت به رفع آن اقدام شود. اگر 
در شرايط موجود ناظران قانوني نتوانند مانع بروز تخلف شوند قانون 

به چه كار مي آيد؟

    دستور ويژه رئيس جمهور  بر رسيدگي فوري 
رئيس جمهور كه به عمان سفر كرده است، به معاون اول خود 
دستور داد تمامي امكانات استاني و كشوري براي رسيدگي 
فوري به سانحه به كار گرفته شود. حجت االسالم ابراهيم 
رئيسي دستور داد با توجه به اعالم نياز استاندار خوزستان، 
نيرو هاي امدادي و امكانات الزم براي آواربرداري و امداد، از 
سازمان آتش نشاني تهران به صورت فوري به آبادان اعزام 
شوند و براي شناسايي تخلفات منجر به اين حادثه نيز، به 
صورت عاجل اقدام شود و برخورد شديد و غيرقابل اغماض با 
متخلفان در دستور كار قرار بگيرد. رئيس جمهور ضمن ابراز 
همدردي صميمانه با خانواده هاي جان باختگان دستور داد 

رسيدگي به وضعيت اين خانواده ها در اولويت قرار گيرد.


