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ســوختند که  نهایی  آ
]شهروند[ امشب، شبی است که به رسم دیرینه کشورمان باید جشن 
بگیریم. شبی که به سنت هر ساله مردم آخرین چهارشنبه  سال را با آتش بازی 
جشن می گیرند. اما این آتش بازی ها گاهی به بهای سنگینی تمام می شود. به 
بهای سوختن، به بهای نقص عضو و حتی به بهای جان؛ برای خیلی از خانواده ها 
این شب شادی، به جای جشن به عزا تبدیل می شود. کم نبودند آنهایی که این 
سنت را به میدان جنگ تبدیل و با آتش و انفجار زندگی خود و حتی بقیه را نابود 
حتی  و  دردکشیدند  شد،  باز  بیمارستان ها  به  پایشان  سوختند،  کردند. 
بعضی هایشان تا آخر عمر ناقص شدند. آنهایی که تازه بعد از آن همه عذاب و درد 
متوجه اشتباه خود شدند و حاال از هر مواد محترقه ای واهمه دارند. آنهایی که 
از همان  صدای یک ترقه کوچک هم تن و بدن شان را می لرزاند. بردیا یکی 
مصدومانی است که شب چهارشنبه آخر  سال به صورت معجزه آسایی دستش 
را از دست نداد. فقط چند ثانیه تا  قطع دستش فاصله داشت که برای همیشه 
معلول شود. اما این پسر بیست ساله خوش شانس بود و دست  راستش قطع 
نشد. با این حال دو سال پیش او روزها و شب های سخت و دردناکی را روی تخت 
آنجا که با  از  بیمارستان تجربه کرد: »دو روز به چهارشنبه سوری مانده بود. 
اکلیل سرنج برای خودم نارنجک ساخته بودم، می خواستم آن را امتحان کنم. 
می خواستم ببینم صدایش چقدر است. اولی را پرتاب کردم و وقتی می خواستم 
دومی را هم پرتاب کنم، ناگهان در دستانم منفجر شد و دیگر هیچ چیز به یاد ندارم.« 
بعد از این انفجار بردیا راهی بیمارستان شد. اما سوختگی او یک سوختگی 
معمولی نبود. دستان بردیا تا نزدیک قطع شدن پیش رفت. هفت بار به اتاق عمل 
جراحی رفت و دستش بارها و بارها زیر تیغ جراحان  قرار گرفت. بیش از دو ماه هم در 
بیمارستان بستری بود. تا اینکه درنهایت بدون اینکه دستش قطع شود، از 
بیمارستان ترخیص شد. با این حال تا ماه ها حرکت انگشتان دستش مشکل 
داشت و بردیا تحت درمان بود: »سال ها بود که نارنجک تهیه می کردم. اما از وقتی 
این حادثه برایم رخ داد، دیگر از بوی نارنجک و اکلیل سرنج هم وحشت دارم و بدم 
می آید. دیگر نمی خواهم به چهارشنبه سوری فکر کنم. من اشتباه کردم و تاوان 
این اشتباه را هم خیلی سخت دادم. این کار اول و آخرش ضرر است و باالخره آدم را 
مصدوم می کند. همین که زنده ام یا بینایی ام را از دست ندادم یا دستم قطع نشد، 
خدا را شکر می کنم. چهارشنبه سوری یک رسم شیرین است که می شود آن را در 
کنار خانواده و بستگان جشن گرفت. « پسربچه هفت ساله ای که چشمانش 
آسیب دید، یکی دیگر از حادثه دیدگان حوادث چهارشنبه سوری است. کودکی که 

ترقه را جلوی چشمانش گرفت و بعد از آن هم انفجاری جبران ناپذیر او را راهی 
بیمارستان کرد. مادر این کودک درباره اتفاقی که برای پسرش رخ داده بود، گفت: 
»به دلیل ترکیدن ترقه، چشمان پسرم از ناحیه سمت چپ دچار آسیب دیدگی و 
در بیمارستان فارابی بستری شد. ترقه درست جلوی چشمانش منفجر شده 
بود. او در شهرک مان در شهید شجاعی اتوبان بسیج به دلیل کنجکاوی در مورد 
اینکه ترقه چگونه منفجر می شود، آن را جلوی چشمانش گرفته بود. اما ناگهان 
ترقه جلوی چشمانش منفجر شد. خیلی وحشتناک بود. بالفاصله او را به 
بیمارستان بردیم، اما چشمش دچار پارگی شده بود.«علیرضای چهارده ساله هم 
یکی دیگر از همین مصدومان است. مصدومی که تمام عید را در بیمارستان 
بستری بود و درنهایت هم انگشتان دستانش را از دست داد. او هم دو سال 
اینچنین مصدوم شد تا هرچه عید و چهارشنبه سوری است برای او یادآور خاطرات 
تلخ شود: »هیچ وقت آن شب را فراموش نمی کنم. نه از چهارشنبه سوری چیزی 
فهمیدم، نه از ایام نوروز. همه عید و بعد از آن را در بیمارستان بودم. من هر   سال 
اول اسفند اکلیل سرنج می خریدم و نارنجک درست می کردم. تقریبا  سالی یک 
کیلو اکلیل سرنج می خریدم و برای خودم و دوستانم نارنجک درست می کردم. 
پارسال هم داشتم همین کار را می کردم که یک دفعه منفجر شد. بعد از آن هم 
صورتم سوخت و  بند انگشت دست چپم قطع شد. از همه بدتر آن دردهایی بود 
که کشیدم. دیگر هیچ وقت سراغ مواد محترقه نرفتم.«فرشید هم از یادآوری 
خاطره چهارشنبه سوری واهمه دارد. پسر جوانی که هشت سال پیش چشم 
راستش را از دست داد. او هم جزو کسانی بود که نارنجک می ساخت و به این کار 
خود افتخار می کرد. با ساخت هر نارنجک غروری وصف ناشدنی به او دست 
می داد. اما همین نارنجک هایی که باعث افتخارش بودند، بالی جانش شدند. 
دیگر هیچ وقت از آن همه هیجان فرشید خبری نشد. فرشید دیگر هیچ وقت 
از بچکی عاشق شب  نرفت: »همیشه  آتش بازی  و  سراغ چهارشنبه سوری 
چهارشنبه سوری بودم. برای آن شب هیجان داشتم. از یک سنی به بعد خودم 
شروع کردم به ساخت نارنجک. از اینکه شجاعتم را به رخ دیگران می کشیدم، 
احساس غرور می کردم، تا اینکه یکی از همین نارنجک ها زندگی مرا نابود کرد. 
چشم راستم را از دست دادم. من ماندم و صورت سوخته و یک چشم از دست 
رفته. بعد از آن دیگر هیچ وقت نخواستم حتی رنگ آتش را هم ببینم. شرمنده پدر 
و مادرم شدم، چون آنها هم همراه من سوختند و عذاب کشیدند. دیگر حتی سراغ 

مواد محترقه هم نرفتم و این قصه تلخ مرا تنبیه کرد.«

کالهبرداری ۸۰۰ میلیونی با فروش 
خودروی چپی   

فروش  با  که  کالهبرداران  باند  ]شهروند[ 
خودروهای چپی و تصادفی به عنوان خودروی 
زده  جیب  تومان  به  یک میلیارد  حدود  نو 

بودند، به پایان خط رسیدند .
دهم اسفندماه پرونده ای از سوي شعبه 
با  تهران   16 ناحیه  دادسراي  بازپرسي  ششم 
برای رسیدگی تخصصی  موضوع  کالهبرداري 
گاهی  و کشف موضوع به پایگاه هفتم پلیس آ

واصل شد .
پلیس  هفتم  پایگاه  در  حضور  با  شاکی 
بهمن  »سی ام  گفت:    گاهان  کارآ به  گاهی  آ
طریق  از  خودروی  اپتیما  یک  خرید  برای  ماه 
فضاي مجازي با مردی آشنا شدم و در میدان 
تره بار تهران قرار گذاشتیم.  پس از حضور در 
، خودرو را دیدم و فروشنده گفت که  محل قرار
خودرو فاقد هر گونه تصادف است. چند نفر 
 کارشناس نیز آنجا بودند و صحت اظهارات او 
را تأیید کردند.« شاکی در ادامه گفت:   »با توجه 
به صحبت  های کارشناسان حاضر و فروشنده 
خودرو به آنها اعتماد کردم و خودرو را خریدم. 
بودن  چپي  روز  متوجه  چند  گذشت  از  پس 
احقاق  برای  را  خود  شکایت  و  شدم  خودرو 
گاهان  حق تضییع شده ام به دادسرا بردم.کارآ
 پس از اخذ دالیل و مستندات شاکي با انجام 
و  فروشنده  شدند  متوجه  پلیسي  اقدامات 
کارشناسانی که خودرو  را به شاکی فروخته اند 
به صورت باندي در سایت های مجازی اقدام 
به خرید و فروش خودروهای تصادفی و  چپی 

به عنوان خودروهای سالم مي کنند.«
گاهان  آمده کارآ با ادله و مدارک به دست 
تیم مبارزه با جعل و کالهبرداري پایگاه هفتم 
گاهی طي قرار  صوري به عنوان مشتري  پلیس آ
تاریخ  در  خودرو  یک  خرید  برای  خریدار  و 
بار  تره  دوازدهم اسفند ماه در محل میدان 
 حاضر شدند و به محض حضور سه نفر متهم 
به اسامي محسن 35 ساله، بابک 40 ساله و 

جمشید 29 ساله آنها را  دستگیر کردند.
به  متهمان  انتقال  و  دستگیری  از  پس 
بازجویي های  در  گاهي  آ پلیس  هفتم  پایگاه 
صورت گرفته، متهم اصلي و  سرکرده باند به 
نام محسن لب به اعتراف گشود و به تعداد 
از  شهروندان  اغفال  و  کالهبرداري  هفت 
طریق فروش  خودروهاي چپي در سایت های 

مجازی اقرار کرد.
محسن در اظهارات خود گفت: »مکانیک 
و صافکار خودرو هستم. یک روز بابک که از 
گفت  و  کرد  من  مراجعه  به  است  دوستانم 
می خواهد خودروی سراتو خود را بفروشد. با 
توجه به اینکه در خودروی بابک آثار  تصادف 
بود آن را برایش از نظر ظاهری درست کردم و به 
او پیشنهاد دادم خودرو را به عنوان خودروی 
 سالم بفروشد و با توجه به اینکه پول خوبی از 
این راه به دست آوردیم به ذهن مان خطور کرد 
که خودروهای  چپی و تصادفی را خریده و پس 
از بازسازی به عنوان خودروی سالم بفروشیم 
از  دوستان  که  جمشید  از  کار  این  در  و 

مشترک مان بود نیز کمک گرفتیم .«
گاهی با اعالم  رئیس پایگاه هفتم پلیس آ
باند  این  که  ریالی  »ارزش  گفت:  خبر  این 
آورده اند  دست  طریق  به  این  از  کالهبرداری 
با  که  است  ریال  8 میلیارد  از  بیش 
شکات  شده  انجام  اطالع رساني هاي 
شناسایي شدند و با  تکمیل پرونده متهمان 
با دستور مقام قضائی و صدور قرار وثیقه روانه 

زندان شدند .«

حمله مسلحانه مردان ناشناس   
]شهروند[ پسرجوانی در حمله مسلحانه 
افراد ناشناس در محله شهرک توحید بانه به 

 ضرب گلوله کشته شد .
این حادثه ساعت پایانی شامگاه یکشنبه 
هنوز  داد.  خ  ر مقتول  خانه  در  مقابل  در 
وقوع  چگونگی  مورد  در  اطالعاتی   هیچ گونه 
این حادثه و علت آن در دست نیست، ولی 
آغاز شده است.   تحقیقات پلیس دراین باره 
ضاربان  یا  ضارب  شناسایی  درصدد  پلیس 
 است که بالفاصله از محل جرم متواری شدند. 
برخی افراد محلی و منابع غیررسمی  می گویند 
هدف حمله کنندگان، پدر مقتول بوده که از 
افراد سرشناس و معروف در شهر  بانه است 
ولی به مقصود خود نرسیده و پسرش را هدف 
قرار داده اند . شهرستان مرزی بانه با 158 هزار 
نفر جمعیت در 270 کیلومتری غرب سنندج 

مرکز  استان کردستان واقع شده است .

مرگ در عمق چاه
کار  تعمیر  هنگام  جوان  کارگر  ]شهروند[ 
ساختمانی در اصفهان جان باخت. در پی تماس 
اصفهان   110 پلیسی  فوریت های  مرکز  با   تلفنی 
مبنی بر وقوع حادثه مرگ در یکی از  مناطق شهر 
اصفهان، نیروهای امدادی برای بررسی موضوع 
در محل  حاضر شدند. با حضور مأموران در محل 
و بررسی های به عمل آمده مشخص شد دو  جوان 
32 و 34 ساله هنگام تعمیر یک خانه قدیمی به 
داخل  چاه عمیق سقوط کردند که در این حادثه 
مرد 34 ساله به دلیل ریزش خاک داخل  چاه در دم 

فوت کرد.
فرد دیگری که در این حادثه دچار مصدومیت 
شده بود با همکاری عوامل آتش نشانی از چاه 
بیرون کشیده شد. پلیس از شهروندان خواست 
کار  به  را  جوانب  احتیاط  ساختمانی  کار  هنگام 
ببندند و نکات ایمنی را رعایت کنند تا با حوادثی از 

این دست روبه رو  نشویم .

دستگیری راننده اینترنتی در اراک
به  را  زن جوان  که  اینترنتی  راننده  ]شهروند[ 
دلیل پرداخت کرایه اینترنتی مورد ضرب و شتم 
قرار  داده بود از سوی پلیس اراک دستگیر شد. با 
انتشار کلیپی از ضرب و شتم یک بانوی  اراکی توسط 
راننده خودروی اسنپ در یکی از خیابان های شهر 
کار  دستور  در  بررسی  موضوع  بالفاصله  اراک، 

پلیس قرار گرفت .
کارشناسان  تخصصی  اقدامات  با  بالفاصله 
پلیس فتا، این شخص شناسایی و با هماهنگی 
 انجام شده با مرجع قضائی، در عملیات پلیس 
شهرستان دستگیر شد. فرد  دستگیر شده در 
بازجویی های انجام شده ضمن اعتراف به جرم 
خود مدعی شد که به  علت پرداخت اینترنتی پول 
کرایه از سوی این خانم و پرداخت نکردن کرایه به 
صورت  پول نقد مرتکب این رفتار نابهنجار شده 
است. خودروی متهم دستگیر شده توقیف و به 
 پارکینگ انتقال داده و راننده خاطی نیز برای برخورد 

قانونی به مرجع قضائی معرفی شد .

نشانی اشتباه جان یک رهگذر را گرفت
]شهروند[ در یک درگیری که به دلیل دادن 
نشانی اشتباه در شیراز رخ  داده بود، یک نفر جان 
 باخت . بعد از اعالم وقوع درگیری در خیابان باهنر 
جنوبی، مأموران پلیس 110 به محل اعزام   و متوجه 
شدند که دو راکب یک موتورسیکلت که بنزین 
جایگاه  نشانی  یک  رهگذر  از  بودند،  کرده  تمام 
از مراجعه به  اما بعد  را سوال می کنند  سوخت 
گاز  جایگاه مورد نظر  متوجه می شوند که پمپ 
است. در همین حین راکبان موتورسیکلت، فردی 
را که  نشانی اشتباه داده بود رویت می کنند و با او 
درگیر می شوند. عابر پیاده یکی از راکبان  را با چاقو 
راهی بیمارستان می کند. مضروب 26  و  مجروح 
ساله به دلیل شدت جراحات  وارده از ناحیه گردن 
متواری  قاتل  دستگیری  برای  تالش  کرد.  فوت 

کماکان ادامه  دارد .

کالهبرداری میلیاردی با چک های 
بی محل

چک های  صدور  با  که  متهمی  ]شهروند[ 
کالهبرداری  ریال  500 میلیارد  جعلی  و  بی محل 
پی  در  شد.  دستگیر  سردشت  در   کرده بود، 
و  شهروندان  از  متعدد  شکایت های  دریافت 
 بازاریان سردشت درباره کالهبرداری فردی از آنان، 
پیگیری موضوع در دستور کار  پلیس آگاهی قرار 

گرفت.
با  فرد  این  که  شد  مشخص  بررسی ها  در 
جلوه دادن خود به عنوان شخصی معتبر در امر 
 صادرات، اقدام به خرید عمده کاال ازجمله آهن، 
میلگرد، ورق ام دی اف، کناف،  سنگ های زینتی، 
به  نامعتبر  چک های  و  کرده  سرامیک  و  کاشی 
میزان 500 میلیارد  ریال به این افراد داده است. 
پایش  و  تعقیب  در  آگاهی  پلیس  مأموران 
اطالعاتی، متهم  مورد نظر را در محل اختفای او در 
در  فرد  این  کردند.  دستگیر  شهرستان  این 
 بازجویی ها به جرم کالهبرداری اعتراف کرد و پس 
مراحل  برای  سیر  مقدماتی  پرونده  تشکیل  از 
قانونی به مراجع قضائی تحویل شد. کالهبرداری با 
از  بالمحل  و  فاقد  اصالت  جعلی،  چک های 
از  است.  کالهبرداری  روش های  متداول ترین 
آن ناشناس  دریافت چک هایی که  صادر کننده 
بانک  از  چک  با  معامله  در  و  خودداری  است 
و  موجودی  مشخصات،  کامل  بودن  مربوطه، 

اصالت چک را استعالم کنند .

مکثذره بین

کیلو طال آدم ربا برای ســرقت ۴  یوی ســیاه مردان  سنار
]شهروند[ سارقان پس از ربودن مرد طالفروش و به دست آوردن ریموت 
مغازه طالفروشی اقدام به سرقت طالها کردند و جسد مرد طالفروش را پس از 
قتل در منطقه کهریزک دفن کردند. ساعت 2 بعدازظهر بیست ویکم اسفند ماه  
سال جاری در تماس تلفنی شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی 110  ربایش مردی 
سی وشش ساله با خودروی »ون اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی« در 
محدوده خیابان نبرد به کالنتری 132 نبرد اعالم شد. با تأیید خبر اولیه توسط 
مأموران کالنتری، پرونده ای با موضوع آدم ربایی تشکیل شد و برای رسیدگی 
تخصصی با دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای ناحیه 27 تهران در اختیار 
کارآگاهان اداره 11 معاونت مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار 
گرفت. با وصول پرونده به اداره 11، کارآگاهان بالفاصله راهی محل وقوع جرم شدند 
که در بررسی اولیه، تحقیقات میدانی و گفت وگو با شاهدان عینی مشخص شد 
سه مرد جوان حدودا سی وپنج ساله با خودروی ون سفید با عالیم مربوط به 
»اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور« به بهانه اینکه مرد طالفروش مبتال 
نام  به  سی وشش  ساله  جوان   مرد  ربودن  به  اقدام  کروناست،  ویروس  به 
»محمود« از مقابل در خانه اش می کنند و در ادامه تحقیقات به دست آمد که او 
دارای مغازه طالفروشی در همان محدوده است.کارآگاهان بالفاصله راهی مغازه 
طالفروشی شدند که در همان لحظات اولیه تحقیقات پلیسی مشخص شد 
مغازه، مورد دستبرد سارقان قرار گرفته است که با بررسی تصاویر دوربین های 
مداربسته یکی از سارقان با استفاده از ریموت دزدگیر در را باز می کند، وارد مغازه 
می شود و همه طالها را به سرقت می برد.با جمع بندی اطالعات به دست آمده 
مشخص شد سرقت از مغازه طالفروشی توسط همان آدم ربایان اتفاق افتاده 
است. در شاخه دیگر از تحقیقات، شماره پالک خودروی ون به دست آمد که در 
بررسی های بیشتر مشخص شد پالک سرقتی و متعلق به خودروی پراید است. 
کارآگاهان اداره 11 با بهره گیری از روش های علمی کشف جرم موفق به شناسایی 
یکی از اعضای باند سرقت به نام »جابر سی وپنج ساله« شدند که با در اختیار 
گذاشتن تمامی اطالعات به دست آمده به بازپرس پرونده دستور ویژه مبنی بر 
دستگیری جابر و سایر همدستانش با توجه به حساسیت پرونده صادر شد. 

کارآگاهان با انجام اقدامات پلیسی مخفیگاه جابر را در محدوده خیابان نبرد 
شناسایی کردند که روز بیست وپنجم اسفند ماه در عملیاتی پلیسی و ضربتی او را 
دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاه او مقادیر زیادی طالی سرقتی کشف و به 
اداره یازدهم منتقل شد.جابر در تحقیقات اولیه منکر هرگونه سرقت و آدم ربایی 
شد، ولی کمتر از 2 ساعت با ارایه دلیل و مدرک پلیسی درنهایت لب به اعتراف 
گشود و پرده از یک جنایت برداشت. من به اتفاق دو نفر از دوستانم به نام »وحید 
و رحیم هر دو سی وسه ساله« نقشه سرقت از مغازه طالفروشی را کشیدیم. از آنجا 
که محمود را به واسطه بچه محل بودن می شناختم، برای اینکه شناخته نشوم، 
اقدام به اجاره یک خودروی ون سفیدرنگ کردم و پالکی سرقتی را که یک ماه قبل 
سرقت کرده بودم، روی آن نصب کردم و با جعل عالیم سازمان بهزیستی خودروی 
ون را مشابه خودروهای اورژانس اجتماعی کردم. روز حادثه برای عملی کردن نقشه 
سرقت به در خانه محمود مراجعه کردیم و رحیم به عنوان کارشناس اجتماعی با او 
در مورد آسیب های اجتماعی و خانوادگی صحبت کرد و به بهانه ای  او را به داخل 
خودرو کشاند، من هم در یک فرصت آمپول بیهوشی که از قبل آماده کرده بودم، به 
او زدم که بالفاصله محمود بیهوش شد و به سرعت از محل متواری شدیم و به 
سمت مسعودیه رفتیم. دوستم »وحید« با برداشتن کلید و ریموت مغازه سراغ 
طال ها رفت و اموال را سرقت کرد که در همین حین متوجه شدیم محمود دیگر 
نفس نمی کشد، به همین علت او را در محدوده کهریزک دفن کردیم و پس از 
تقسیم اموال متواری شدیم.به دنبال اظهارات مرد جوان، کارآگاهان با انجام 
اقدامات ویژه پلیسی مخفیگاه وحید و رحیم را در یکی از شهرهای شمال شرقی 
شناسایی کردند که بالفاصله با هماهنگی قضائی راهی محل شدند و در عملیاتی 
پلیسی هر دو دستگیر شدند، به جرم خود اعتراف کردند و در بازرسی از مخفیگاه 
آنها  اموال سرقتی حدود 4کیلوگرم انواع طالجات کشف شد. با توجه به دستگیری 
هر سه مجرم این پرونده و اعتراف صریح به سرقت و جنایت، تحقیقات در راستای 
کشف و پیدایش جسد فقدانی درحال انجام است و متهمان با صدور قرار قانونی 
از سوی بازپرس شعبه نهم دادسرای ناحیه 27 تهران در اختیار کارآگاهان اداره 

یازدهم قرار گرفتند.

 نه از چهارشنبه سوری 
چیزی فهمیدم، نه از ایام 
. همه عید و بعد از  نوروز
آن را در بیمارستان بودم. 
من هر   سال اول اسفند 
اکلیل سرنج می خریدم و 
نارنجک درست می کردم. 
تقریبا سالی یک کیلو 
اکلیل سرنج می خریدم و 
برای خودم و دوستانم 
نارنجک درست می کردم. 
پارسال هم داشتم همین 
کار را می کردم که یک دفعه 
منفجر شد

خبرگزاری مهر

نگاهی به زخمی هایی که چهارشنبه آخر  سال برایشان تاوان سنگینی داشت


