ﺑﻪ ﮔﺰارش «ﮐﻦ ﻧﯿﻮز» ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ و در ﻃﯽ ﻃﻮﻓﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﺮوﻧﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی  ۷۳۷ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺳﻨﻞ رﻣﭗ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺮاناﯾﺮ ﻣﻬﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.اﯾﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ رﻣﭗ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺮان اﯾﺮ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر« ﮐﻦ ﻧﯿﻮز» ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در رﻣﭗ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ واﻗﻌﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :در ﺳﺎﻋﺖ  ۰۵:۰۲ﻃﻮﻓﺎن و ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪی در ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺷﺪﯾﺪ و ﭘﺮﺗﺎب
ﺳﻨﮓ رﯾﺰه در ﻫﻮا ﺑﻮد،ﺒﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪ ﮐﺎﮐﭙﯿﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﺧﻮدروﻫﺎ ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ.
رﺣﯿﻤﯽ اداﻣﻪ داد :در اﺳﺘﻨﺪ)ﻣﺤﻞ ﭘﺎرک( ﺷﻤﺎره ۵۰۱رﻣﭗ ﺷﺮﻗﯽ ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻬﺮآﺑﺎد ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ۷۳۷ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﺑﻪ رﺟﯿﺴﺘﺮ  EP-CARﭘﺎرک
ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮاﻧﺪ)ﭘﺎرک( ﺑﻮد و ﭘﺮوازی اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ داد.
وی اﻓﺰود :ﭘﺲ از وزش ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻼﻃﻢ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺳﺒﮏ ﺑﻮدن آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﻣﺨﺎزن ﺳﻮﺧﺖ  ،ﻟﻮد
ﻧﺒﻮدن ﭘﺮواز و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ) ۵۲ﻧﺎت ﺣﺪود  ۵۴ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺎد ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮔﺎﺳﺘﯽ  ۰۴ﻧﺎت ﺣﺪودا  ۵۷ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ( ورزش
ﺑﺎد ﮐﻪ از روﺑﺮوی ﺑﺎﻧﺪ  ۹۲ﺑﻮد و ﺳﻤﺖ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﭘﺎرک ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ رﻣﭗ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﺮان اﯾﺮ اداﻣﻪ داد :در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎری ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻦ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﻗﺪام ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﺎﮐﺲ ﮔﺬاری ﮐﺮدم.
رﺣﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در آن زﻣﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن رﻣﭗ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ :ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﺪان ﮐﺎری ﺑﺮ ﺧﻮد
واﺟﺐ دﯾﺪم ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در آن زﻣﺎن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
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