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تشکیلجلسهویژهدرکمیسیونایمنیراهها
وزیر راه و شهرســازی نیز به تشــکیل جلسه ویژه کمیسیون ایمنی
راهها بهمنظور رســیدگی به حادثه ســقوط اتوبوس محور سیرجان -
نی ریز پرداخت .عباس آخوندی و رئیس کمیســیون ایمنی راهها در
هفتاد و چهارمین جلســه این کمیسیون که به خاطر بررسی موضوع
جان باختن ۱۳ســرباز در حادثه ســقوط اتوبوس در محور سیرجان -
نیریز تشکیل شــده بود پس از بررســی گزارش دبیرخانه کمیسیون
ایمنی راهها درباره حادثه سقوط اتوبوس حامل سربازان پادگان ۰۵
کرماناینکمیسیوندر ۹بندبهجمعبندیرسیدند.
 -۱کمیســیون ایمنــی راههــای کشــور مترصــد عبرتگیــری از
ایــن گونــه حــوادث ناگــوار بــرای پیشــگیری از رویدادهــای مشــابه
است.
 -۲تیــم تحلیلگــر حادثــه معرفــی شــد تــا همــراه با کارشــناس
تصادفات برای بررسی جزئیات و تحلیل دقیق حادثه با قید فوریت
به محل عزیمت و گزارش مستقل ارائه کند.
 -۳بنابر تأثیرگذاری قاچاق (انســان و کاال) بر تصادفات رانندگی
الزم اســت مسأله از منظر ملی با تشریک مســاعی نهادهای مربوط
پیگیریشود.
 -۴مجموعه فرآیندهای مرتبط با جابهجایی عمومی مســافران
از مناظر مختلف ســخت افــزاری و نرم افزازی ،بازبینی و در راســتای
ایجادیکپارچگیوتأمیناقتضایکنونیبهنگامسازیشود.
 -۵وزارت دفــاع در زمینــه جابهجایی ایمن ســربازان و نظامیان
بازنگریکند.
 -۶مشــارکت مؤثر صدا و ســیما در چالش ملی حوادث رانندگی
مطلوب و تداوم آن پیگیری شود.
 -۷الیحه قانونی تشــکیل شــورای عالی ایمنی حمل و نقل با قید
اهمیتوتأثیرگذاریآنپیگیریشود.
 -۸با اســتناد به تجارب دیگر کشورها سازمان دهی نهاد مناسب
برایبررسیمستقلسوانحپیگیریشود.
 -۹اجرایی شــدن مصوبات پیشــین کمیســیون در زمینــه ایمنی
نــاوگان عمومــی مســافری پیگیــری شــود.در پایــان نیــز وزیــر راه و
شهرســازی دستور داد تا در اســرع وقت جلسه ویژه کمیسیون ایمنی
راهها به منظور رســیدگی به حادثه ســقوط اتوبوس محور سیرجان -
نی ریز با حضور همه اعضا تشکیل شود.
بررسیابعادحادثهسقوطاتوبوسسربازاندرکمیسیونبهداشت
ســخنگوی کمیســیون بهداشــت ودرمان مجلس هم به بررسی
ابعادحادثهسقوطاتوبوسسربازانباحضوروزیرانمربوطهدراین
کمیسیونپرداخت.
محمدنعیم امینی فرد با ابراز تأســف از سقوط اتوبوس سربازان
به دره در جاده نیریز ،گفت :در نخستین جلسه کمیسیون بهداشت
و درمــان پس از آغاز به کار مجلس بررســی این حادثه در دســتور کار
قرارخواهدگرفتزیرادرحوادثاینچنینیبهمسائلیمانندایمنی
وســایل حمل ونقل و جادهها باید به شکل دقیق تری پرداخته شود،
همچنین بررســی صالحیت راننــده اتوبوس نیز از اهمیت بســزایی
برخورداراست.

دیــدار قابــل وصــف نبــود.
زهــره صفــاری /در ســالی که
پلیبهسویمهربانی
همــه ســکوت کــرده بودنــد و
گذشــت ،بخــش جوینــدگان
تنهــا صــدای هــق هــق گریــه
عاطفــه روزنامــه ایــران شــاهد
گروه حــوادث روزنامــه ایران ،برای نخســتین بار در
خواهــران در آغــوش یکدیگر
لحظههــای شــورانگیزی بــود.
مطبوعات کشــور ،اززمان شروع انتشــار در کنار حوادث
در ســالن پیچیــده بــود .عذرا
زنی بعد ازسالها به خواهرش
تلخ و شــیرین جنبههــای عاطفــی از جلوههای نیکوی
کنار عمــه و خواهــر کوچکش
رســید .خانــواده چنــد کــودک
انســانی را در روابط اجتماعی مد نظر قرارداده است تا
نشســت .طاهــره کــه تــا پیش
بیماربا دریافت کلید آپارتمان
با گســترش مهربانیها هرگاه دســتهایی به نیاز مهر
از فــوت پــدر در کنــارش بــود
اهدایــی ســرانجام صاحــب
به ســوی هموطنان دراز شوند مهرورزان پلی از عشق و
عکس او را به خواهر داد .عذرا
خانــه شــدند.چندین زندانــی
عاطفهبهسوینیازمندانبسازندودلهایمهرجویان
چقدر شبیه پدر بود .او عکس
بدهکار نیزبا کمــک نیکوکاران
را چراغانــی کننــد؛از جملــه تالشهــای نیکوکارانــه
پــدر را روی چشــم گذاشــت و
از پشــت میلههــای زنــدان
حوادث ایران آغاز فعالیت گروه جویندگان عاطفه بود
اشــک ریــزان بــا او نجــوا کرد.
رهایی یافتند.
که سبب شد مادرانی به فرزندان گمشده خود برسند یا
وقتــی آرام شــد ،گفــت« :من
دیــدار دو خواهــر پــس از 50
برای هر کودک بیمادری که قلب کوچکش در حسرت
پــدرم را بخشــیدم .تقدیــر
سال
بوی تــن مــادری میســوخت آغــوش صدها مــادر به
اینگونه بود و نمیتوان کاری
در
کــه
بــود
ســال
62
عــذرا
مهربانی گشــوده شود.درکشاکش این ســال ها ،صدها
کــرد .فقط حســرت میخورم
آرزوی دیدار پدرگمشــدهاش
زندانــی بدهکاربــا کمــک بخــش جوینــدگان عاطفــه
کــه چرا زودتــر به او نرســیدم.
بود .پدرش اهل تاکســتان بود
«ایــران »به آغــوش خانواده هایشــان بازگشــته ودهها
شــاید میتوانســتم بــه جــای
و مادرش از اهالی رفسنجان.
اعدامی که ناخواسته مرتکب قتل شده وپشیمان شده
عکسش خودش را در آغوش
میگفتنــد پــدرش در 4
بودند با لطف دســتان ســخاوتمند مردم ،هنرمندان و
بکشم».
ماهگــی عــذرا و خانــوادهاش
ورزشــکاران ازپای چوبــه دار بازگشــتند .دراین گزارش
سقفی برای خانواده نیازمند
را تــرک کــرده و در ســفری
بــه چنــد نمونــه ازتالشهــای بــه ثمرنشســته بخــش
اوایل سال بود که زن جوان
بیبازگشــت بــه تهــران رفتــه
جویندگانعاطفهنگاهیگذراانداختهایم.
بــا پســر و دختــری خردســال
اســت .اما ســالها بود کسی از
و کودکــی شــیرخواره بــه دفتر
او خبر نداشــت .عذرا در طول
روزنامــه آمدنــد .او از وعــده
ســالها به داســتانهایی که از
خانــهای میگفت کــه در یک
پدرش شــنیده بــود دلخوش
برنامه تلویزیونی به آنها داده
بــود امــا تمــام تالشهایــش
بودنــد اما ایــن وعــده محقق
بــرای یافتــن ســرنخی ازپــدر
نشــده بــود .ایــن خانــواده که
بــه بنبســت رســیده بــود .بــا
در خــرم آباد لرســتان زندگی
ایــن حــال دختر و پســرش که
ســختی را ســپری میکردند با
بیتابــی مــادر را میدیدنــد
داشتن یک پسر سرطانی و دو
و میدانســتند هیــچ چیــزی
فرزند معلــول با کمک مردم
بــه انــدازه دیدن پدر شــادش
خانواده لرستانی پس از پیگیریهای فراوان صاحب خانه شدند
و خیرین روزگار میگذراندند.
نمیکنــد ،تصمیــم گرفتنــد
عکس:ایران
همین سرگذشــت پردرد آنها
خودشــان کاری کنند .اواســط
پاییــز بــود کــه تلفــن بخــش جوینــدگان عاطفــه روزنامــه زنگ را جلــوی دوربین برنامهای تلویزیونی در تهران کشــانده و آنجا
خــورد .پســر عــذرا از رفســنجان تمــاس گرفتــه بــود و داســتان بود که وعده سقفی باالی سر این خانواده در برنامه به آنها داده
مــادر را تعریــف میکــرد .گــزارش تهیه شــد و هفدهــم آبان به شــد؛ وعدهای که محقق نشــد تا این خانواده مجبور به شــکایت
چــاپ رســید .تماسهــا پــی در پــی بــود .اهالــی تاکســتان زنگ به دادســرا وطرح مشــکل با روزنامه شــوند .با چــاپ مطلب در
میزدنــد و میگفتند میخواهنــد امامعلی -پدر عــذرا -را پیدا روزنامه مســئوالن برنامــه بالفاصله واکنش نشــان دادند اما در
کننــد .پیگیریها ادامــه یافت تا اینکــه مردم مهربان تاکســتان عین حال متعهد شــدند با توجه به شــرایط خاص این خانواده
بــا تالشهای فراوان رد خانــواده امامعلی را گرفتنــد .پدر عذرا خانــهای برایشــان تهیه کنند .این بار اما وعدهشــان محقق شــد
مرده بود اما از همســر دیگرش یک دختر به نام طاهره داشت .و خانــواده نیازمنــد لرســتانی اواســط مهرمــاه کلید خانــهای را
قــرار مالقات در دفتر روزنامه ایران گذاشــته شــد .عــذرا بیتاب در نزدیکــی پایتخــت دریافــت کردند وحاال صاحب ســرپناهی
بود.اوفقــط چنــد بار بــا طاهره صحبــت کــرده بــود و از او اجازه هستند.
خواســته بود تــا خواهر صدایش کنــد 8 .دی مــاه روز دیدار بود .آزادی زندانیهای بدهکار
درســال گذشــته نیزچندین زندانی بدهــکار با تالشهای
عذرا و پســر و دخترش مستقیم از راهآهن به دفتر روزنامه آمده
بودند .قرار بود طاهره و عمه زهرا هم بیایند .ساعتها به کندی بخش جوینــدگان عاطفه روزنامه ایــران ویک نیکوکارگمنام
میگذشــت تا اینکه سرانجام خواهر کوچکتر از راه رسید .لحظه ازپشت میلههای زندان آزاد شده وبه خانه رفتند.
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