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دیوان عالی کشور حکم محکومیت محمدعلی نجفی در پرونده قتل همسرش میترا استاد را نقض کرد. محمدعلی نجفی پیش از این در دادگاه کیفری استان 
تهران محاکمه و در قتل عمدی میترا استاد گناهکار شناخته و به قصاص محکوم شده بود، البته اولیای دم مقتول از اجرای حکم گذشت کردند. با این حال پرونده 
برای رسیدگی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال شد. وکیل محمدعلی نجفی در طول جلسه محاکمه اصرار داشت باید نحوه شلیک گلوله ها کارشناسی و مشخص 
شود. او بر این عقیده بود که گلوله ای که باعث مرگ میترا استاد شده، کمانه کرده و سپس وارد بدن او شده است. اگر این ادعا درست تشخیص داده شود، احتمال دارد 
اتهام نجفی از قتل عمد به شبه عمد تغییر کند. با این حال دادگاه نظر وکیل را نپذیرفت تا این که امروز شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور حکم پرونده را نقض و اعالم کرد 
تحقیقات در پرونده ناقص است و باید نظر کارشناسی درباره نحوه شلیک گلوله ها اخذ شود. به این ترتیب باید تحقیقات درباره نحوه شلیک بار دیگر انجام شود و پس 

از آن محمدعلی نجفی دوباره پای میز محاکمه برود. این درحالی است که نجفی اکنون در زندان به سر می برد.

 حکم
محمدعلی نجفی 
نقض شد
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شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
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اگر احسـاس خـواب به شـما 
امنـی  مـکان  در  داد  دسـت 
ماننـد پارکینگ هـای جاده ای 
و  کنیـد  متوقـف  را  خـودرو 
بزرگـراه  شـانه  در  توقـف  از 

کنیـد. خـودداری 

آگهی ثبتی
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فنی مهندسی آویسا کیمیا طب درتاریخ 
1398/06/27 به شماره ثبت 547416 به شناسه ملی 14008626086 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
محصوالت  و  مواد  توزیع  و  فروش  و  :خرید  فعالیت  موضوع  میگردد.  آگهی 
شیمیایی تهیه و سنتز مواد شیمیایی مثل رنگ ها , چسب ها , شوینده ها , عطر 
ها , ترکیبات نانو و پلیمری طراحی و تجهیز آزمایشگاه های علمی - تحقیقاتی 
و صنعتی و پزشکی خرید و فروش و توزیع مواد و محصوالت پزشکی خرید و 
ارائه مشاوره در زمینه مواد  آزمایشگاهی  توزیع دستگاه ها و وسایل  فروش و 
و محصوالت شیمیایی و پزشکی تعمیرات و سرویس و خدمات پس از فروش 
دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی فعالیت بازار یابی غیر هرمی و غیر شبکه ای 
خرید و فروش وسایل و دستگاه های دسته دوم پزشکی و آزمایشگاهی شرکت 
در مناقصات تهیه و تامین مواد و محصوالت شیمیایی خرید و فروش و توزیع 
دستگاه های پزشکی طراحی و برگذاری مراسم ها و جشن های ویژه شرکت در 
مناقصات تهیه و تامین دستگاه ها و وسایل پزشکی و آزمایشگاهی آموزش و راه 
اندازی دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی ارائه مشاوره در زمینه دستگاه های 
پزشکی و آزمایشگاهی داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 

: استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران  به مدت نامحدود مرکز اصلی 
بست  بن   ، ، خیابان شهید فالحی  ونک  تهران، محله  ، شهر  مرکزی  ، بخش 
امیری ، پالک 2 ، طبقه دوم ، واحد شمالی کدپستی 1435813146 سرمایه 
سهم  میزان  نقدی  ریال   1000000 مبلغ  از  است  عبارت  حقوقی  شخصیت 
الشرکه هر یک از شرکا آقای امیر سجاد سعیدی به شماره ملی 1741520551 
دارنده 990000 ریال سهم الشرکه آقای محمد مهدی سعیدی به شماره ملی 
5299792433 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای امیر 
سجاد سعیدی به شماره ملی 1741520551و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد 
به مدت  مهدی سعیدی به شماره ملی 5299792433و به سمت مدیرعامل 
نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , 
قراردادها , عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا امیر 
سجاد سعیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد . همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها , عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری با امضا محمد مهدی سعیدی به سمت مدیر عامل همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار شهروند جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )605469(
___________________________________

مفقودی
ماشین  کارت  کمپانی،  سند  سبز،  )برگ  اسناد  کلیه 
 219 ایران-   15 پالک  شماره  به   1600 پیکان  وانت  و...( 
شاسی  شماره  و   11488016308 موتور  شماره  و   25 و 
درجه  از  و  گردیده  مفقود   NAAA46AA09G067932

اعتبار ساقط می باشد
___________________________________

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز پژو آردی به شماره پالک 15 
ایران- 718 ی 37 و شماره موتور 11784063010 و شماره 
شاسی 13465481 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
___________________________________

مفقودی
شماره   به  بتاجا  چیتگر  پروژه  مسکن  قرارداد  دفترچه 
گردیده  مفقود  فرد  اسدی  علی  ملک  نام  به   88115185

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
___________________________________

مفقودی
ایران- 323 ق  به شماره پالک 17   EF7برگ سبز دنا
شاسی  شماره  و    147H0174877 موتور  شماره  و   37
NAAW01HE6FE035565  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
_________________________________

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز خودروی سواری پراید جی تی 
ایکس آی به شماره پالک 15 ایران- 736 ج 77 و شماره 

  S1412285870729  و شماره شاسی موتور 1569327 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

___________________________________
مفقودی

محضری،  سند  کمپانی،  سند  سبز،  )برگ  اسناد  کلیه 
 15 پالک  شماره  به  پراید    )... و  شهرداری  عوارض  برگ 
شماره  و   2500802 موتور  شماره  و   75 و   185 ایران- 
درجه  از  و  گردیده  مفقود   S1412287802408 شاسی  

اعتبار ساقط می باشد.
___________________________________

مفقودی
و  ماشین  کارت  کمپانی،  سند  سبز،  )برگ  اسناد  کلیه 
...( ام وی ام 530 به شماره پالک 15 ایران -132 و 57 و 
شماره موتور MVM484FFFF034508 و شماره شاسی 
درجه  از  و  گردیده  مفقود   NATGCAVF1F1033849

اعتبار ساقط می باشد.

اصفهان –راعی
دانشــگاه فرهنگ و هنــر اصفهان بــا بیش از 20 ســال 
تجربه آموزشــی و مهارتی در حالی کمر به قطع و حذف این 
دانشگاه کرده اند که هیچ یک از رشــته های مقطع کاردانی 
وکارشناسی این دانشگاه در دیگر دانشگاه ها وجود ندارد و در 

نوع خود منحصر به فرد است.
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، دانشــگاه فرهنگ و هنر 
اصفهان در حالی مهرماه امسال پس از 20 سال دانشجو نمی 
پذیرد که پس از صرف هزینه های میلیاردی برای ســاخت و 
ساز و توسعه دانشــگاه مصوبه ای برای تعطیلی آن آمده است 
و این یعنــی اتالف بزرگ و هدر رفت منابــع در بحرانی ترین 
زمان اقتصادی کشور. علت چیســت به خاطر اینکه تنها 25 
درصد هزینه و درآمد این دانشــگاه در جیب دانشــگاه جامع 
علمی کاربردی می رفته و به همین دلیل تصمیم بر آن شــد 
که دانشجویان تحت پوشــش مراکز وابسته به دانشگاه جامع 
علمی کاربردی در شــهرهای دیگر همچون نجف آباد و هرند 
و علویجه و زرین شــهر بروند که صددرصد هزینه ها در جیب 
متولیان امر برود. دانشجویان دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان 
که برای مقطع کارشناسی ثبت نام کرده اند و پس از تعطیلی 
این دانشگاه باعث آواره شدن آنها شــده اند و به اجبار آنها را 
رهسپار دانشگاه های دیگر در شهرستان ها می کنند علی رغم 
اعتراضات بســیار اما هیچ یک از مسئوالن ومتولیان امر پاسخ 
ندادند. در این دانشگاه رشــته های امور فرهنگی، انیمیشن، 
چاپ، روابط عمومــی، تدوین، کمک کارگردانی، عکاســی 
خبری، گرافیک، موســیقی نوازندگی ساز ایرانی وکالسیک، 
آواز ایرانی و عکاسی و بازیگری  و مجری گری تدریس میشود.

ســید محمد قلمکاریان، مدیــر دانشــگاه فرهنگ و هنر 
اصفهان با بیان اینکه برای نگهداشــتن این دانشگاه باید یک 
مطالبه جدی شــکل بگیرد همانگونه که در دیگر اســتان ها 
شاهد ورود جدی مسئوالن به این حوزه بودیم و مانع تعطیل 
شدن دانشــگاه فرهنگ و هنر در اصفهان شــدند، افزود: این 
دانشــگاه در 30 هزار متر مربع فضا ســاخته شــده است که 
تعطیلی آن یعنی عمال بال استفاده ماندن این میزان امکانات  و 
تجهیزات و فضای آموزشی در شرایطی که باید از تمامی منابع 
و امکانات در جهت رونق تولید استفاده برد. وی گفت: دانشگاه 
فرهنگ وهنر اصفهان در ســال 1379 تاسیس شد و30هزار 
متر مســاحت دارد ورتبه اول را از لحاظ کمی وکیفی در بین 
دانشــگاه های فرهنگ وهنر دارد  وهمچنین این دانشــگاه 
دارای 25کالس پیشرفته که شــامل کارگاه های هنری وال 
سی دی  و5ســایت پیشرفته و2نگارخانه وســالن آمفی تاتر 
ورســتوران وزمین چمن ونمایشگاه میباشد وتاکنون بیش از 
8هزار دانش آموخته در رشــته های هنری فرهنگی وروابط 
عمومی وعکاسی و گرافیک و... از این دانشگاه فارغ التحصیل 
شــده اند. وی بیان داشت: تعطیلی دانشــگاه فرهنگ و هنر 
اصفهان یعنی عمال بیکاری تعداد زیادی نیرو و پرســنل آنهم 

در زمانی که شاهد موج شدید بیکاری هستیم.

دکتر قلمکاریان:

تصمیم به حذف دانشگاه فرهنگ و هنر 
اصفهان به هر قیمتی

استان

مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان از تخصیص200 
میلیون تومان اعتبار به دانش آموزان ســیل زده برای خرید 

کتب درسی خبر داد.
شربتدار:گلســتان |  به گزارش معاونــت روابط عمومی و 
اطالع رســانی آموزش و پرورش، احسان گوهری راد از توزیع 
کتاب های درسی دوره متوسطه در کتاب فروشی ها خبرداد 
و گفت: توزیع کتاب های درسی دانش آموزان دوره اول و دوم 
متوســطه از طریق کتاب فروشی های سراسر کشور آغاز شده 
اســت. مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان اضافه کرد: 
متاســفانه هنوز 3 درصد از دانش آموزان گلستانی در سامانه 
ثبت سفارش و توزیع کتاب درسی ثبت نام نکرده اند که باید 
هر چه سریع تر با مراجعه به ســامانه مربوطه این کار را انجام 
دهند زیرا وزارت آمــوزش و پرورش بر اســاس آمار ثبت نام 
دانش آموزان در این ســامانه، کتب درسی را در اختیار استان 
قرار می دهد. این مقام مسئول ادامه داد: خوشبختانه امسال 
مشکل کســری کتب درســی نداریم و مدارس آماده اند تا در 
ابتدای مهرماه کتب درســی دانش آمــوزان را به آنها تحویل 
نمایند. مدیرکل آموزش و پرورش اســتان گلستان در ادامه 
گفت: امســال آموزش و پرورش گلستان 200 میلیون تومان 
برای تخفیف کتب درسی دانش آموزان سیل زده شهرستان 
های آق قال، گمیشان و گنبدکاووس اختصاص داده است که 
این تخفیف، بنابر تشخیص مدیر آموزش و پرورش شهرستان 
و مدیر مدرســه، تنها برای دانش آموزان آسیب دیده از سیل 

لحاظ خواهد شد.

تخصیص200 میلیون تومان اعتبار به 
دانش آموزان سیل زده استان گلستان 

برای خرید کتب درسی

استان

شــهروند| خواب آلودگی راننده تریلی کار دســت 
مسافران یک مینی بوس داد و زندگی آنها را  برای همیشه 
نابود کــرد. یک لحظه غفلت، چندین خانــواده را عزادار 
کرد. راننده تریلی که بار  سیمان به همراه داشت، ساعت 
7 صبح وقتی خوابش گرفت، مینی بوسی را با تعداد زیادی 
مسافر  را زیر چرخ های خودرواش له کرد و آنها را به آتش 
کشید. چندین مرد و زن و بچه که هنوز  تعداد دقیقشان 
مشخص نیســت، به طرز دلخراشی سوختند و خاکستر 
شــدند. ارگان های رسمی  کشــور، آمارهای مختلفی از 
تعداد فوتی های این حادثه هولناک ارایه کرده اند. تعداد 
فوتی ها  از 13 نفر تا 18 نفر متغیر اســت. در آخرین آمار 
نیز پیرحسین کولیوند، رئیس سازمان  اورژانس کشور در 
گفت وگو با میزان، اسامی فوتی های تصادف مینی بوس 
با کامیون را 18 نفر  اعالم کرد. درحال حاضر نیز تعدادی 
مصدوم بدحال هم در بیمارســتان بســتری هســتند. 
 مصدومانی که هنگام تصادف از خــودرو به بیرون پرتاب 
شدند و توانستند از مهلکه آتش  سوزی مینی بوس جان 
سالم به در ببرند. با این حال هیچ کدام از مصدومان توان 

صحبت  کردن ندارند و حالشان مساعد نیست.  
ساعت 7 صبح بود که یک تریلی از مسیر خود منحرف 

شــد و در همان لحظه با یک مینی  بوس برخورد شدیدی 
کرد. مینی بوسی از روســتای قره گل در استان گلستان 
حرکت کرده بود  و به سمت گنبد کاووس می رفت. بعد از 
این تصادف دلخراش، بالفاصله ماموران پلیس راه و  عوامل 
امدادی به محل حادثه که دقیقا نزدیک روستای قره ماخر 
بود، اعزام شدند . با حضور  ماموران در محل، مشاهده شد 
یک مینی بوس که اکثر سرنشــینان آن زنــان و کودکان 
بودند با  یک تریلی برخورد کــرده که بر اثر آن مینی بوس 
دچار آتش سوزی شده بود. همان دقایق اول  اعالم شد که 
۱۳ نفر از سرنشینان مینی بوس فوت کرده و ۱۸ نفر بشدت 
مجروح شده اند . خیلی  زود مجروحان توسط عوامل امدادی 
به مراکــز درمانی گنبدکاووس منتقل شــدند. در ادامه، 
 بررسی ها برای مشخص شدن علت این حادثه آغاز شد و 
بعد از آن علت این حادثه توسط  کارشناسان انحراف به چپ 

تریلی بر اثر خستگی و خواب آلودگی راننده اعالم شد. 
دکتر محمدعلی هروی، مدیرعامل هالل احمر استان 

گلستان درباره جزییات این حادثه به  خبرنگار »شهروند« 
گفت: »ساعت 07:04 دقیقه بود که به مرکز ما این حادثه 
اعالم شــد. محل  حادثه 10 کیلومتر با ما فاصله داشت. 
بالفاصله یک اکیپ اعــزام کردیم و نیروهای امداد رأس 
 ساعت 10: 7دقیقه به محل رسیدند. یک تریلی که یک 
سرنشین هم داشــته از  روبه رو با سرعت درحال حرکت 
بوده و هنگام نزدیک شدن به این مینی بوس راننده دچار 
 خواب آلودگی می شود و مینی بوس را له می کند. وقتی 
نیروهای امدادی به آن جا رســیدند، مینی  بوس درحال 
سوختن بود. بالفاصله اقدامات درمانی و امدادی بر روی 
مسافرانی که از مینی بوس پرت شده و نسوخته بودند، 
انجام شد. هنوز مشخص نیست که تعداد دقیق مسافران 
مینی  بوس چند نفر بوده اســت. گویــا این مینی بوس 
ظرفیت حدود 22 مسافر را داشــته، اما تقریبا بین   30 
تا 33 نفر را ســوار کرده است. راننده مینی بوس و تریلی 
هر دو زنده هستند و راننده مینی  بوس هنوز تعداد دقیق 

مسافران را اعالم نکرده است.« 
مصطفی ســحرخیز، امدادگری که سر صحنه حادثه 
حضور داشــت درباره جزییات  این اتفاق به »شهروند« 
گفت: »وقتی به آن جا رسیدیم با صحنه دلخراشی مواجه 
شدیم. مسافران  همه سوخته بودند حتی یک سری از آنها 
ذوب شــده بودند. آنهایی که بیرون پرت شده بودند هم 
 حال مساعدی نداشتند. از همه تلخ تر اجساد کودکانی 
بود که سوخته بودند. یک مادر و فرزند  شیرخواره اش را 
دیدم که باالی سر جسد یک پسربچه سه ساله ایستاده 
بود و نگاه می کرد.  انگار شوکه شده بود، وقتی به سمتش 
رفتم و پرســیدم آیا این فرزند شماست، ناگهان شروع 
به  شــیون و زاری کرد. معلوم بود بشــدت شوکه شده 
اســت. ضجه می زد و برای پسرش گریه  می کرد، آن هم 
درحالی که یک نوزاد در بغلش بود. سعی کردیم او را آرام 
کنیم، ولی لحظه  خیلی تلخ و دردناکی بود. درنهایت هم 
عملیات ســاعت 25: 10 به پایان رسید و تمام اجساد از 
 مینی بوس بیرون کشیده شدند. آن زمان بود که جرثقیل 
آمد تا خودروهــا را جابه جا کند.  تریلــی به طور کامل 
نســوخته بود، وقتی ما رســیدیم درحال اشتعال بود و 

راننده و کمک راننده  اش هم زنده بودند.« 

 گفت وگوی »شهروند« با پدر طاها کوچکترین قربانی
در سالگرد  حادثه تروریستی اهواز 

چه زود ما را فراموش کردند
  فاطمه رحیماویان یک عکاس شجاع هم حادثه آن روز را روایت کرد

خواب راننده تریلی 18 مسافر  را سوزاند

جدال امدادگران با مینی بوس شعله ور

شهروند| آن روز اهواز بوی خون و باروت گرفت. 25 نفر از 
هموطنانمان به شهادت رسیدند و بیش از 70 نفر هم مجروح 
شدند. همان ها که تنها جرمشان حضور در برنامه رژه نیروهای 
مسلح به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس بود. 31شهریور ماه 
 سال 97 دقایقی به ظهر مانده بود که خبر هولناک این حمله 
تروریســتی روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت. تصاویر 
و فیلم های منتشر شده گوشه ای از آن جنایت فجیع را نشان 
مــی داد. زن و مرد و پیر و جــوان که برای در امــان ماندن از 
گلوله های تروریست های تکفیری هرکدام به گوشه ای پناه برده 
بودند و در آن میان دخترکان و پسربچه های خردسالی که  هاج 
و واج میان دود گلوله ها به اطرافشان خیره شده بودند. ساعتی 
پس از پایان یافتن این غائله که منجر به هالکت رسیدن چهار 
نفر از مهاجمان مسلح شد، گروه تروریستی االحوازیه مسئولیت 

این حمله را برعهده گرفت. 
هرچند هر چهار تروریست مسلح در جریان همان درگیری 
به هالکت رسیدند، اما مسئوالن، همان روزها برخورد جدی 
با مسببان و همدستان احتمالی این گروه تروریستی را وعده 
دادنــد. بخصوص آن که همــان روزها صحبت هــای زیادی 
درخصوص برخی ســهل انگاری ها در بروز حادثه مطرح شد. 
پرونده ای که به گفته  رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح 
آماده ارسال به دادگاه است. حجت االسالم والمسلمین بهرامی، 
اوایل تیرماه امســال بود که در جمع خبرنــگاران اعالم کرد: 
»این پرونده آماده صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست شده و 
ان شاءاهلل به زودی به دادگاه ارسال می شود و تحقیقات پرونده 
تمام شده است. برخی اتهامات ســهل انگاری است و برخی 
تعمدا اقدام نکرده اند. ما پرونده کسانی را رسیدگی کردیم که 
سهل انگاری در انجام وظیفه شان بود نه کسانی که متهم اند و 

همراه با آن دخیل در ترور بودند و آنها را ما دنبال نکردیم.«
اما جدا از اقدامات الزم و جدی قضائی و امنیتی درخصوص 
این حادثه، حال و روز خانواده ها و بازمانده های آن حادثه است. 
کسانی که حاال یک سال است که عزیزشان را از دست داده اند 
یا یکی از افراد نزدیک خانواده شان در آن حادثه مجروح شده. 
در این میان اما وضع خانواده اقدامی از همه خاص تر اســت. 
خانواده ای که آن حادثه تروریســتی داغ یک پســر 4 ساله را 
برای آنها به یادگار گذاشــت و گلوله های شــلیک شده مادر 
این خانواده را هم بشــدت مجروح کرد، ســعید اقدامی پدر 
این خانواده درد و دل های زیادی برای گفتن دارد:  »پسر من 
مظلومانه شهید شد، بی صدا جان داد، وقتی فهمیدیم طاها از 
بین ما رفته که بیش از یک ســاعت از مرگ او گذشته بود.« او 
به »شهروند« می گوید:  »پسر من قربانی نقشه های شوم وکور 
تروریست های تکفیری شد، که با دالرهای نفتی سعی در برهم 

زدن امنیت و آرامش این کشور را دارند. تصویر طاهای من دل 
هــر آدم آزاده ای را به درد آورد. اما افســوس که هنوز برخورد 
جدی با مقصران این حادثه صورت نگرفته اســت. بی شک 
کوتاهی زیادی در بروز آن حادثه دخیل بود، انتظار من است 
که با آنها برخورد جدی صورت بگیرد. همچنین تروریست ها 
دنباله اطالعاتی و پشتیبانی دارند، باید با آنها هم برخورد قاطع 
صورت بگیرد. همین چند هفته پیش بــود که من به عنوان 
نماینده خانواده شهدای حادثه اهواز به مالقات آقای رئیسی 
رفتم و همه خواسته هایمان را با مستندات به ایشان ارایه دادیم.« 
سعید اقدامی ادامه می دهد: »یک سال از آنها حادثه گذشت و 
ما بی مهری های زیادی را تحمل کردیم. همسر من در همان 
حادثه مجروح شد و عصب حرکتی پای چپش بشدت آسیب 
دید، االن نمی تواند به راحتی حرکت کند. زنی که هم داغ فرزند 
خردسال دیده و هم خودش به این روز افتاده  است. هیچ کس 
سراغی از ما نگرفت، همان ماه های اول مصاحبه ای از مدیرعامل 
یکی از بیمه های شناخته شده کشور دیدم که مدعی شده بود 
دیه همه شهدا و مجروحان آن حادثه پرداخت شده است. من از 
همین جا اعالم می کنم یک ریال نه به من و نه به هیچ از خانواده 
شهدا پرداخت نشده است. من با هزینه شخصی همسرم را مداوا 
می کنم، هفته ای یک بار از اصفهان به رشت می روم تا یک فوق 

تخصص پای چپ همسرم را مداوا کند. ما را خیلی زود فراموش 
کردند، این درست نیست که فقط در سالگرد آن حادثه همه یاد 

ما باشند و بعد هم همه چیز به فراموشی سپرده شود.«
روایت راوی تصویری آن روز

فاطمه رحیماویان یکی از عکاسانی بود که در رژه نیروهای 
مســلح اهواز حضور داشــت. او که عــکاس دفتر نمایندگی 
خبرگزاری فارس در استان خوزستان است ، سال گذشته در 
31 شــهریور ماه  عکس های متفاوتی را ثبت کرد. او با وجود 
تیراندازی های  تروریســت ها لحظه ای از کارش غافل نشد، 
در شرایط دشوار سعی کرد که  به وظیفه اش عمل کند و این  
وظیفه شناسی از  قاب  دوربین های دیگر عکاسان دور نماند؛ 
عکسی که بسیار خبرساز شد و دست به دست چرخید.  فاطمه 
رحیماویان  درباره جزییات آن روز به »شهروند« گفت: »ساعت 
6:40 صبح در محل حاضر بودم؛ دو ســاعت زودتر در مراسم 
شــرکت کردم و عالقه زیادی داشــتم در این مراسم شرکت 
کنم تا عکس یادگاری از سربازان بگیرم. ساعت 8:30 بود که 
اولین گروه های رژه از جایگاه عبور کردند، در آن زمان من در 
وســط بلوار در کنار گروه موسیقی که آهنگ مارش نظامی را 
می خوانند، مشــغول عکاســی بودم. در هیاهوی رژه ناگهان 
صدای تیراندازی آمد، نگاهی به اطراف کردم و دیدم که همه 
چیز عادی است، با خودم گفتم شاید جزو مانور رژه باشد و به 
کارم ادامه دادم، صدای تیراندازی بعد از چند ثانیه قطع شد و 
صدای تیراندازی دوم شدید تر از تیراندازی اول بود. ناگهان چند 
نفر فریاد زدند بخوابید، بخوابید! من  بهت زده بودم و نمی دانستم 
که چه کنم. شروع به عکاســی کردم، در حین عکس گرفتن 

سربازی کنار چادر من را کشید و من در حین پایین آمدن چند 
عکس گرفتم، بعد از دو دقیقه با گروهی از سربازان به آن سوی 
بلوار رفتیم. برخی از خانواده ها و سربازان  به کانال فاضالب کنار 
خیابان پناه بردند، و برخی به ســمت دیوار رفتند؛ اما ناگهان 
برخالف جمعیت که فرار می کردند، بــه راه افتادم و در حین 
برگشت سربازان و کســانی که از کنار من رد می شدند، فریاد 
می زدند که برنگرد، تیر می خوری. یک سرباز جلوی مرا گرفت و 
اجازه نداد نزدیک تر شوم، مجبور بودم از آن طرف بلوار عکاسی 
کنم، آن لحظه و بعــد از آن هیچ وقت فکرش را نمی کردم آن 
اتفاق تلخ رخ دهد. من شــاهد اتفاق باشم و روزی عکس  های 
من در رسانه دیده شوند و حتی بازتاب زیادی داشته باشند. آن 
لحظه حواسم به مردم بود، به سربازی که با این که تیر خورده 
بود، باز هم سعی بر نجات آدم های اطرافش داشت، از دیدن آن 
صحنه از خودم خجالت کشیدم که کاری نمی توانم انجام بدهم 

و شروع به عکس گرفتن کردم.
 ســربازانی را دیدم که با دستان خالی از باارزش ترین دارایی 
خود که جانشان بود، می گذشتند و سعی بر نجات جان همنوع 
خود  داشــتند. وقتی تیر به یک متری ما بر دیوار اصابت کرد، 
دو سرباز بلند فریاد زدند، بخواب، آن لحظه من دراز کشیدم و 
شروع به عکاسی کردم و خانمی که با کمک سربازی به سمت 
من آمده بود، به پشــت من پناه آورد. همان جا بود که مهدی 
پدرامخو از این صحنه عکس گرفت و رفت. با این که یک  سال از 
این حادثه می گذرد،  اما هنوز لحظه لحظه آن حادثه با من است. 
قرار است بار دیگر 31 شهریور ماه رژه برگزار شود و من دوباره 

همان شور و اشتیاقی را دارم که  سال گذشته داشتم.

ان
وی

یما
رح

ه 
طم

  فا
می

دا
 اق

ها
  طا

عکسهایاختصاصیاینحادثهرا


درشهروندآنالینببندید


