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مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

وس و داماد  ر ســخت عر گا وز ر
وز ی پس از 45 ر سقز

]شهروند[ چند روزی است که زندگی مشترکش را شروع کرده؛ اما حال و 
روز یک تازه عروس کجا و حال و روز سارا کجا؛ جشن ازدواجش به عزا تبدیل 
شد. با لباس سفید و آن همه شور و شادی در بهترین شب زندگی اش شاهد 
مرگ بود. مرگ میهمان هایش؛ حاال با لباس سیاه زندگی غمبارش را در کنار 
شوهرش آغاز کرده؛ اما نه می تواند بخندد و نه می تواند مانع اشک هایش 
حتی  نبود.  جشن  شب  در  عروسش  لباس  سفیدی  به  بختش  شود. 
روانشناسان و پزشکان هم نتوانستند حال این عروس سقزی را بهتر کنند. 
هیچ کدام از مشاوره ها و درمان ها جواب نداده؛ سارا نمی تواند به آن شب شوم 
فکر نکند. شبی که انفجار حاصل از نشت شیلنگ گاز متصل به بخاری، تاالر 
عروسی در سقز را به قتلگاه 12 میهمان تبدیل کرد. مدیر فراری تاالر مانگه شو 

سه روز بعد از حادثه دستگیر شد، اما حاال با قرار وثیقه 4 میلیاردی آزاد است. 
روز 15 آذر ماه بود که این حادثه تلخ در 2 کیلومتری جاده روستای ملقرنی 
خ داد. انفجاری وحشتناک، درست وقت خوردن شام، میهمانان یک جشن  ر
عروسی را به شدت شوکه کرد. در عرض چند ثانیه، جشن و پایکوبی، رقص 
و شادی، هیجان و خوشحالی در آن تاالر تبدیل به فریاد های وحشتناک و 
سوختن تعدادی از میهمانان شد. به جز 12 نفری که در آن شب جان باختند، 
38 نفر ازجمله خود داماد مصدوم شدند. حاال 45 روز از آن حادثه می گذرد. 
لقمان و سارا که قرار بود همان شب زندگی مشترک خود را آغاز کنند، سرگردان 
شدند. سارا در خانه پدرش ماند و داماد هم به دنبال شکایت رفت و پیگیر 
حال میهمانان شد. میهمانان مصدوم و قربانی که بیشترشان از بستگان 
داماد بودند. لقمان بیست وهشت ساله هنوز هم حال و روز خوبی ندارد و 
زندگی مشترکش تحت  تأثیر این حادثه تلخ قرار دارد. با اینکه همسرش را به 
خانه خودش آورده ولی این عروس و داماد هنوز هم نمی توانند زندگی خوبی 
در کنار هم داشته باشند. لقمان که در این حادثه پایش شکست، هنوز 
هم نمی تواند به درستی راه برود: »روزی که برای دیدن این تاالر رفتیم اصال به 
مسائل ایمنی آن توجه نکردیم. در واقع هر کس که برای تاالر عروسی می رود 
بیشتر به ظاهر و غذاها و نحوه رسیدگی به میهمانان توجه می کند. این 
مسائل در تخصص من نبود که بخواهم از همان روز اول پیگیر لوله بخاری و 
گاز باشم. من تقصیری در این ماجرا نداشتم اما عذاب وجدان دارم. حالم اصال 
خوب نیست. بیشتر مصدومان و جان باختگان از بستگان خودم بودند. 

مادربزرگم جزء جان باختگان این حادثه بود. همه آنها از مدیر تاالر شکایت 
کرده اند. آن تاالر اصال ایمن نبود و حتی یک کپسول آتش نشانی هم نداشت. 
این را بعد از حادثه فهمیدیم. مدیر تاالر هم بعد از دستگیری با قرار وثیقه 
آزاد شد تا دادگاه برایش حکم صادر کند. تمام کارهای پرونده را هم وکیل مان 

انجام می دهد.«
لقمان هر بار که به دیدن مصدومان و خانواده جان باختگان می رود، حال 
و روزش درست مثل شب حادثه بد می شود. نمی تواند داغداری عزیزانش 
را تاب بیاورد. وقتی مصدومان را می بیند شرمنده می شود: »در این مدت 
همیشه به مصدومان و خانواده قربانیان سر زده ام. از دیدن شان خجالت 
مصیبت  این  می کشم.  عذاب  سختی هایشان  و  غم  دیدن  با  می کشم. 

برایمان واقعا بزرگ بود و تا عمر دارم آن را فراموش نخواهم کرد.«
از طرف دیگر خانواده عروس هم حال و روز خوبی ندارند. دیدن غم و 
آنها را  ناراحتی دخترشان و حال و روز مصدومان و خانواده های قربانیان 
آسیبی  که  آنهایی  حتی  عروسی  جشن  این  میهمانان  می دهد.  عذاب 
ندیدند، شاهد صحنه های تلخی بودند و روحیه خوبی ندارند. همین مسأله 
کریم، پدر عروس در این باره به  ناراحت و افسرده کرده است.  را  عروس 
خبرنگار »شهروند« می گوید:   »دخترم به شدت ناراحت است. از شوک این 
البته  برده ایم.  روانشناس  و  دکتر  چند  پیش  را  او  نمی آید.  بیرون  حادثه 
دامادم هم پیش روانشناس رفته است، ولی نمی توانند فراموش کنند. 
دخترم حتی حالش بهتر هم نمی شود. االن چند روزی است که سر خانه و 
صحبت  او  با  که  روز  هر  نیست.  خوش  دلش  ولی  رفته،  خودش  زندگی 
می کنم، اشک می ریزد و شب ها کابوس می بیند. ما خودمان هم شوکه ایم. 
و  حال  پیگیر  مرتب  می زنیم.  سر  مصدومان  و  قربانیان  خانواده های  به 
را  او  تاالر شاکی هستند و مجازات  از مدیر  آنها همگی  روزشان هستیم. 
می خواهند. این موضوع کمی نبود که بشود به سادگی از آن گذشت. باید 
مسببانش مجازات شوند. این حادثه چندین خانواده را داغدار کرده؛ زندگی 
دخترم که با  هزار امید می خواست به خانه بخت برود، حاال نابود شده و ما 
نمی دانیم باید چه کار کنیم. فراموش کردن این مسأله سخت است و با 
گذشت زمان هم هیچ کدام از آن صحنه ها از یاد نمی رود؛ نه از یاد ما و نه از یاد 

میهمانان جشن؛« 

پدر عروس: دخترم 
به شدت ناراحت است. از 

شوک این حادثه بیرون 
نمی آید. او را پیش چند 

دکتر و روانشناس برده ایم. 
البته دامادم هم پیش 

روانشناس رفته است، ولی 
نمی توانند فراموش کنند. 

دخترم حتی حالش بهتر هم 
نمی شود. االن چند روزی 

است که سر خانه و زندگی 
خودش رفته، ولی دلش 

خوش نیست. هر روز که 
با او صحبت می کنم، اشک 

می ریزد و شب ها کابوس 
می بیند

4 کشته در واژگونی اتوبوس 
]شهروند[بر اثر واژگونی یک اتوبوس در محور 
ساوه- سلفچگان چهار تن جان باختند و 12 تن 
مصدوم شدند. یک اتوبوس از مبدأ اصفهان به 
مقصد رامسر در حال حرکت بود که حدود ساعت 
3 بامداد دوشنبه در محور ساوه-سلفچگان، سه 

کیلومتر بعد از عوارضی واژگون شد.
رئیس پلیس  راه فرماندهی انتظامی قم علت 
این حادثه را توجه نکردن راننده به جلو عنوان کرد 
و گفت: »این اتوبوس به سمت چپ محور منحرف 
و پس از برخورد با نیوجرسی الین وسط، مجددا به 
سمت چپ منحرف می شود و داخل دهانه پلی به 
ارتفاع 13 متر سقوط می کند.  سه تن در محل حادثه 

و یک  تن نیز در بیمارستان جان باختند.
بر اساس گزارش دانشگاه علوم پزشکی قم، 1۰ 
دستگاه آمبوالنس اورژانس به محل حادثه اعزام 
شد و مصدومان به مراکز درمانی نکویی- فرقانی 
و امام رضا)ع( قم منتقل شدند. حال چند تن از 
مصدومان وخیم گزارش و یک  تن نیز دچار قطع 

عضو شده است.
در استان قم 2۰۹ کیلومتر آزادراه، 1۹1 کیلومتر 
بزرگراه، 1۷8 کیلومتر راه اصلی و 155 کیلومتر راه 
فرعی وجود دارد و کل راه های شریانی استان ۶۰۹ 

کیلومتر است.
استان قم هشت راه مواصالتی اصلی و چهار 
راه فرعی دارد که ازجمله آنان می توان به آزادراه قم -
تهران، جاده قدیم قم -تهران، بزرگراه قم -ساوه، 
جاده قدیم قم -کاشان، آزادراه قم -کاشان، آزادراه 
قم -گرمسار و بزرگراه قم -سلفچگان-اراک اشاره 

کرد.
بیشتر  بر  حاکم  جوی  شرایط  به  توجه  با 
استان های کشور، رانندگان باید هنگام مسافرت 
و  باشند  به همراه داشته  را  تجهیزات زمستانی 

فاصله طولی و  سرعت مطمئنه را رعایت کنند. .

قتل 4 عضو یک خانواده با سالح گرم
]شهروند[خواهرزاده خشمگین خاله و اعضای 
خانواده اش را به خاطر کینه قدیمی به قتل رساند. 
در پی وقوع قتل اعضای یک خانواده چهار نفره در 
یکی از محالت شهرستان بناب، موضوع به صورت 
آگاهی قرار  کارآگاهان پلیس  کار  ویژه در دستور 

گرفت.
و  شناسایی  موضوع،  اهمیت  به  توجه  با 
دستگیری قاتل در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار 
گرفت. با تحقیقات و اقدامات به موقع، سریع و 
از  بعد  که  پلیس، متهم  کارآگاهان  هوشمندانه 
انجام قتل به شهرستان سقز در استان کردستان 
متواری شده بود، در کمتر از هشت ساعت در این 
شهر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به پلیس 
آگاهی شهرستان بناب منتقل شد. با تحقیقات 
به عمل آمده و اعتراف قاتل مشخص شد که متهم 
با مقتوالن نسبت فامیلی داشته و به دلیل اختالف 
خانوادگی وارد خانه خاله اش شده و اعضای چهار 
نفره این خانواده را با سالح گرم به قتل رسانده 
با تشکیل  از اعتراف به قتل  است. متهم پس 
پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 

معرفی شد. 

تصادف زنجیره ای در بزرگراه فتح
تصادف زنجیره ای دو مینی بوس به همراه دو 
بزرگراه فتح تهران منجر به  خودروی سواری در 
مصدومیت 1۶نفر شد. صبح دوشنبه این حادثه 
در بزرگراه فتح به سمت تهرانسر به سامانه 115 
اعالم شد که بالفاصله تکنیسین های اورژانس به 
همراه چندین دستگاه آمبوالنس به محل حادثه 
اعزام شدند. در این حادثه به دالیل نامشخص 
چهار خودرو با یکدیگر برخورد کرده بودند که 1۶نفر 
مختلف  نواحی  از  خودرو ها  این  سرنشینان  از 
انجام  از  اندام ها دچار مصدومیت شدند. پس 
به  مصدوم  هفت  درمانی،  اولیه  اقدامات 
بیمارستان ضیائیان و همچنین هفت مصدوم 
امام  و  فیاض بخش  بیمارستان های  به  دیگر 
بیمارستان  به  دیگر  مصدوم  دو  و  خمینی)ره( 
اورژانس  مرکز  رئیس  شدند.  منتقل  یافت آباد 
بررسی  دست  در  را  تصادف  این  علت  تهران 
کارشناسان پلیس راهور اعالم کرد. او همچنین از 
واژگونی خودروی پراید در بزرگراه تهران- کرج بعد از 
آزادگان خبر داد و گفت: »این سانحه نیز در ساعت 
13 و۶دقیقه دیروز به سامانه 115 اعالم شد.« به 
گفته صابریان، در این حادثه نیز پنج سرنشین 
دچار  اندام ها  مختلف  نواحی  از  پراید  خودروی 
مصدومیت شدند که همه مصدومان این حادثه 
و  خمینی)ره(  امام  بیمارستان های  به  نیز 

فیاض بخش منتقل شدند .

دستگیری 2 برادر به جرم تخریب گاراژ 
]شهروند[سه نفر از عامالن تخریب گاراژی در 
جنوب تهران  دستگیر شدند و دونفر از متهمان 
برادر هستند. اواخر هفته گذشته، فرد میانسالی به 
پایگاه هفتم پلیس امنیت عمومی مراجعه و ادعا 
کرد مالک یک گاراژ تعمیرات خودرویی درحوالی 
خیابان شهیدرجایی است و چندنفر ناشناس با 
حضور در محل کارش، اموال گاراژش را تخریب و 

قبل از حضور مأموران پلیس از محل گریخته اند.
با توجه به اهمیت موضوع، تیمی از مأموران 
پایگاه هفتم پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ، وارد 
عمل شدند و در بررسی های اولیه دریافتند که شاکی 
چندی پیش در یکی از کشورهای اروپایی با مردی به 
نام »افشین« که در زمینه خریدوفروش خودروهای 
لوکس فعالیت دارد، آشنا شده و مدتی بعد به 
علت اختالف حساب و مسائل شخصی، مجبور 
به ترک شراکت و بازگشت به کشور شده و در یکی 
از محالت جنوب شهر تهران در گاراژی در محدوده 
خیابان شهیدرجایی فعالیت خود را آغاز کرده است.

و  شواهد  پلیسی،  تحقیقات  بعدی  گام  در 
مستنداتی به دست آمد که حکایت از آن داشت 
»افشین« درفضای مجازی و شبکه های اجتماعی، 
شاکی پرونده را با توجه به اختالفات قبلی، تهدید به 
مرگ و تخریب گاراژش که شاکی پرونده مدیریت آن 

را برعهده دارد، کرده است.
گزارش  صحت  مأموران،  تکمیلی  تحقیقات 
شاکی را تأیید و مشخص شد که در شب حادثه 
چندنفر ناشناس که ظاهرا دونفر از آنها به گفته 
خودشان از برادران »افشین« بودند، با حضور در 
گاراژ شاکی، اموال گاراژ را تخریب و بالفاصله از محل 

وقوع جرم گریخته اند.
متهمان  دستگیری  و  شناسایی  برای  تالش 
پرونده آغاز شد تا اینکه در صبح روز بیست وهشتم 
خیابان  درحوالی  متهمان  مخفیگاه  دی ماه 
پاسداران شناسایی و تیمی از مأموران پایگاه هفتم 
پلیس امنیت به محل اختفای آنها اعزام و در یک 
عملیات پلیسی سه نفر از عامالن این تخریب را 
دستگیر و برای ادامه تحقیقات به پایگاه هفتم 

پلیس امنیت عمومی انتقال دادند.
سرهنگ محبت، رئیس پایگاه هفتم پلیس 
امنیت عمومی پایتخت با بیان اینکه متهمان به 
به دستور  که  اظهار داشتند  و  اعتراف  جرم خود 
برادرشان مرتکب تخریب شده اند، گفت: »هر سه 
مراحل  سیر  برای  پرونده  تکمیل  از  پس  متهم 

قانونی، به دادسرا معرفی شدند.« .

کشف ۶۰۰ سکه بهارآزادی  در راه آهن
پلیس  مأموران  توسط  بهارآزادی  سکه   ۶۰۰
راه آهن اصفهان کشف شد. مأموران پلیس راه آهن 
اصفهان-  قطار  مسافران  کنترل  حین  اصفهان 
تهران به شخصی مشکوک شدند و در بازرسی بدنی 
از او، تعداد ۶۰۰ سکه تمام بهارآزادی فاقد هرگونه 
مجوز قانونی کشف کردند. متهم در بازجویی های 
پلیسی به جرم خود مبنی بر خریدوفروش غیرمجاز 
سکه های  ریالی  ارزش  کرد.  اعتراف  ارز  و  سکه 
کشف شده  3۰ میلیارد ریال برآورد شده است که 
استان  ملی  بانک  به  پرونده  تشکیل  با  همگی 
اصفهان تحویل داده  شد. فرمانده پلیس راه آهن 
گفت: »مأموران پلیس  این خبر،  اعالم  با  کشور 
راه آهن کشور با هوشیاری و دقت نظر در راستای 
از  کمک به رونق تولید ملی، اجازه سوءاستفاده 

خطوط ریلی را به افراد سودجو نخواهند داد.« .

مرگ یک کارگر در همدان
]شهروند[یک کارگر پیمانکاری که در کارخانه 
ارتفاع 15متری  شیشه همدان روی داربست در 
مشغول کار بود، بر اثر سقوط از داربست جان سپرد. 
این کارگر »اصغر نجفی« نام دارد و براساس اطالعات 
اورژانس، 38ساله است. منابع محلی گفتند که این 
کارگر برای شرکت آبتین یدک کار می کرد. دقایقی 
پس از حضور بازپرس، پیکر او از محل کارخانه به 
پزشک قانونی همدان منتقل شد. حیدری، معاون 
اورژانس همدان گفت: »حوالی ساعت 12ظهر با 
اورژانس تماس گرفتند و اعالم حادثه کردند. این 
کارگر از ارتفاع 15متری سقوط کرد و دچار ترومای سر 
شد. بین دو ابروی او شکافته شده و ضربه شدیدی 

به مغزش وارد شد. فوت او قطعی است.« 
گفتنی است که ساالنه صدها کارگر به دالیلی 
در  و...  برق گرفتگی  ارتفاع،  از  سقوط  چون 
از  را  خود  جان  کارگاهی  و  صنعتی  محیط های 
دست می دهند و هزاران کارگر دچار جراحت های 
سطحی و عمیق می شوند. کارگرانی که در ارتفاع 
کارگاهی در  از تمام شاغالن  کار می کنند، بیش 

معرض سوانح قرار دارند.

مکثذره بین

 گفت وگوی »شهروند« با پدر و شوهر عروسی که 12 میهمان شان 
در انفجار گاز تاالر جان باختند

]شهروند[ سارق جوان با حضور در یک انبار دپوی سیم و کابل، دست به 
سرقت 15۰ میلیون تومانی زد.

2۰ فروردین ماه امسال، پرونده ای با موضوع سرقت از انباری با دستور دادیار 
شعبه چهارم دادسرای ناحیه 34 تهران به پایگاه چهارم پلیس آگاهی برای 
شناسایی سارق یا سارقان ارجاع شد و رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان 

پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.
شاکی به پایگاه چهارم دعوت و در تشریح اتفاق رخ داده گفت: »ساعت ۹صبح 
وقتی به انبار مراجعه کردم، متوجه شدم قفل های انباری تخریب و از داخل انبار، 
۹3 حلقه کابل، ۶۰ حلقه سیم ساختمانی به ارزش حدود یک میلیارد و 5۰۰ میلیون 
ریال سرقت شده است.« در گام بعدی کارآگاهان به بررسی های میدانی پرداختند 
و مشخص شد روز حادثه یک خودروی ریوی سفیدرنگ در محل تردد داشته 
و جلوی انبار شاکی توقف کرده است. با بررسی شماره پالک خودرو از سیستم 
راهور ناجا معلوم شد خودرو متعلق به مرتضی به نشانی خیابان هنگام است. 
با هماهنگی مقام قضائی مالک خودرو به صورت کتبی و تلفنی به پایگاه چهارم 
دعوت شد، ولی او مراجعه ای نداشت. با گزارش مجدد دستور توقیف خودرو 
در سیستم پلیس ثبت و درنهایت خودرو در دوم آبان ماه توسط کالنتری 14۶ 

حکیمیه بدون سرنشین توقیف و به پارکینگ انتقال یافت.
با توقیف خودروی سواری مالک آن در آگاهی حاضر شد و گفت: »از موضوع 
سرقت اطالعی ندارم و خودرو متعلق به من است، ولی بیشتر اوقات در اختیار 
فرزندم جمال21ساله است.« از فرزند او نیز تحقیق به عمل آمد که اظهار داشت: 
»به مدت دو یا سه روز در طول هفته با خودروی پدرم کار می کنم و بعد از آن خودرو 

در جلوی خانه پارک است و از موضوع سرقت اطالع ندارم.«
ولی بار دیگر تحقیقات پلیسی انجام گرفت که این بار جمال با مشاهده شواهد 
غیرقابل انکار، به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: »سرقت را قبول دارم و در دو 
مرحله اقدام به سرقت کردم و از قبل آمار انبار را داشتم که محل دپوی کابل و سیم 
است. درِانبار را تخریب و ۹۰ کالف کابل و تعدادی سیم را بار خودروام  کردم و به 
خانه مان بردم. متهم در ادامه به کارآگاهان گفت: »فردای آن روز اموال را به یک 
ضایعاتی در خیابان احسان بردم و به مبلغ15۰میلیون ریال فروختم.«در گام بعدی 
تحقیقات پلیسی، او اموال سرقتی شناسایی و با دستور قضائی تیمی از کارآگاهان 
به مخفیگاه  او  مراجعه کردند و پس از مراقبت های ویژه پلیسی، موفق شدند 
مالخر اموال سرقتی را به نام عزیز4۶ساله دستگیر کنند. هر دو متهم با دستور 

شعبه چهارم دادیاری دادسرای ناحیه 34 تهران روانه زندان شدند. 

کابل  ق 150میلیون تومانی انبار ســیم و  دســتگیری ســار

ایرنا


