ﻣﻘﺼﺮ وﻗﻮع ﺗﺼﺎدف ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﺟﺎده
ﭼﺎﻟﻮس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۸
وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ از ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ در ﺟﺎده ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ روﯾﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﯿﺮرود در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﮔﺎزوﺋﯿﻞ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮ ﺧﻮرده و ﻣﻨﺤﺮف
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﺎدف زﻧﺠﯿﺮه ای ﺷﺪﯾﺪی ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و
آﺳﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎری از راﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن و ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎده ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﻠﯿﺲ راه ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﮐﻠﯿﭗ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﺼﻮص رﯾﺨﺘﻦ ﻋﻤﺪی ﮔﺎزوﺋﯿﻞ در ﺟﺎده ﻫﺮاز ،اﯾﻦ ﺧﺒﺮ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮد.

ﺳﭙﺲ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﺤﻮر ﻫﺮاز ﺑﺪﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﭘﯿﭻ ﺗﻨﺪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﯿﺰ در ﻣﺤﻮر
ﻫﺮاز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺨﻄﯽ از ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ دﭼﺎر ﺳﺎﻧﺤﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﺧﯿﺮا دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز از اﺣﻀﺎر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺟﺎده ﭼﺎﻟﻮس ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ:
»ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺮ آن ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ«.

ﺣﺎﺟﯽ رﺿﺎ ﺷﺎﮐﺮﻣﯽ ،از اﺣﻀﺎر ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺟﺎده ﭼﺎﻟﻮس ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﺎر
ﺗﺼﺎدﻓﺎت در ﺟﺎده ﭼﺎﻟﻮس دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻮﺿﻮع و از ﺣﯿﺚ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ورود ﮐﺮد«.
دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد» :ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺮ آن ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آﺳﻔﺎﻟﺖ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ«.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد» :در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﺮوژه ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﻧﻮع آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی در
ﺗﺼﺎدﻓﺎت دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﭘﯿﮕﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد«.
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺤﺚ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻏﯿﺮﻋﺎدی ﺟﺎده ﭼﺎﻟﻮس ﺳﺮوﺻﺪای زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭘﺎ ﮐﺮد ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن رﯾﺨﺘﻦ ﻋﻤﺪی ﮔﺎزوﺋﯿﻞ و ﻧﻮع آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺟﺎده ﭼﺎﻟﻮس را از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﺮد .در آﺧﺮﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﺤﺚ رﯾﺨﺘﻦ ﻋﻤﺪی ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﺗﺼﺎدف ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺪکﮐﺶﻫﺎ رد ﺷﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

