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اعالم گذشت
 از قاتل شهيد دالور

 اعض�اي خان�واده ش�هيد ه�ادي ج�وان  دالور  از م�ردي كه در 
چهارشنبه س�وري شش  س�ال قبل مأم�ور پليس را به ش�هادت 
رسانده بود در روز تولد اين ش�هيد از متهم اعالم گذشت كردند. 
به گزارش جوان، اين حادثه چهارشنبه سوري سال 92 در محله نواب 
تهران اتفاق افتاد. وقتي مأموران پليس در محل حاضر شدند مشخص 
شد كه پسري شرور با پرتاب نارنجك دست ساز مأمور پليس را از ناحيه 
س��ر هدف قرار داده و به شدت مجروح كرده اس��ت. خيلي زود پليس 
زخمي كه هادي جوان دالور نام داش��ت به بيمارس��تان لقمان منتقل 
شد و تحت درمان قرار گرفت اما او 57 روز پس از وقوع حادثه به علت 
شدت جراحت به شهادت رسيد. در شاخه ديگري از تحقيقات ضارب 
كه مردي به نام آرش بود دو روز پس از حادثه بازداشت شد  و در اولين 
بازجويي ها به جرمش اعتراف كرد. او گفت: شب حادثه در حال آتش 
بازي بوديم كه مأموران گشت پليس از راه رسيدند. من با ديدن پليس 
فرار كردم اما گوشي تلفن همراهم به دس��ت آنها افتاد. از رفتار پليس 
عصباني بودم و خواس��تم انتقام بگيرم كه نارنجك به سر مأمور پليس 
برخورد كرد. با كامل شدن تحقيقات متهم در شعبه دهم دادگاه كيفري 
يك استان تهران محاكمه شد. هر چند آرش در همه مراحل تحقيقات 
اتهامش را پذيرفته بود در جلسه دادگاه مدعي شد كه در محل حادثه 
حضور نداشته است. هيئت قضايي بعد از شور قتل را شبه عمد تشخيص 
داده و آرش را به پرداخت ديه محكوم كردند. رأي دادگاه اما با اعتراض 
اولياي دم در ديوان عالي كشور بررسي شد و هيئت رسيدگي كننده با 
قبول اعتراض وارد ش��ده رأي را نقض كرد  و پرونده به شعبه هم عرض 
ارجاع داد. دو سال پس از ارتكاب جنايت آرش بار ديگر پاي ميز محاكمه 
ايس��تاد و جرمش را انكار كرد. هيئت قضايي اما با رد دفاعيات متهم، 
وي را به قصاص محكوم كردند. بعد از تأييد رأي در ديوان عالي كشور 
نام متهم در رديف محكومان به مرگ قرار گرف��ت تا اينكه 11 آذرماه 
پدر و مادر اين شهيد در روز تولد فرزندشان با حضور در شعبه اجراي 
احكام دادسراي امور جنايي بدون قيد و ش��رط از قصاص متهم اعالم 

گذشت كردند. 
جعفر جوان دالور، برادر ش��هيد به خبرنگار ما گفت: بعد از حادثه پدر 
و مادرم كه طاقت جاي خالي هادي را نداش��تند براي ادامه زندگي به 
روستايي در استان آذربايجان شرقي رفتند و براي زنده نگه داشتن ياد 
هادي اقدام به انجام امور خير مي كنند. پدر و مادرم در همان روس��تا 
مسجدي را به ياد برادر ش��هيدم احداث كردند و در كنار فعاليت هاي 
مذهبي، اقدامات فرهنگي انجام مي دهند تا جوانان از مسير حق خارج 

نشوند. 
وي ادامه داد: يك شب در خواب، برادر شهيدم را ديدم كه با مادر است. 
به هادي گفتم كجا مي رويد كه جواب داد با مادر مي رويم خانه خرابه اي 
را آباد كنيم، وقتي از خواب پريدم بالفاصله خوابم را براي مادرم تعريف 
كردم و او نيز بر تصميمش مصصم تر شد و با عزمي راسخ گفت: بهترين 

امر رضايت خداوند است پس بخشش را ضروري مي بينم. 

 دستبرد سرايدار خيانتكار 
به خانه همسايه ها

سرايدار ساختمان كه پس از ساختن كليد يدك در مدت چهار 
سال از خانه همسايه ها سرقت مي كرد سرانجام به دام پليس افتاد. 
به گزارش جوان، صبح روز 30 آذرماه مردي وارد كالنتري 163 ولنجك 
شد و گزارش يك سرقت را اعالم كرد. او گفت كه ساكن يك مجتمع 
مس��كوني در خيابان مقدس اردبيلي است و به س��رايدار مجتمع 
مسكوني شان كه مردي 35 ساله به نام حامد، مظنون است و احتمال 

مي دهد كه او از خانه اش سرقت كرده باشد. 
وقتي پرونده به دستور بازپرس به پايگاه يكم پليس آگاهي تهران ارجاع 
شد، شاكي جزئيات بيشتري از ماجراي س��رقت را براي كارآگاهان 
توضيح داد. او گفت: من صاحب يك كارگاه طالس��ازي و يك مغازه 
طالفروشي هستم و هميشه مقداري پول، طال، ارز يا سكه در خانه 
نگه مي دارم اما از چند سال قبل متوجه شده ام كه يك نفر در مواقعي 
كه كسي در خانه مان نيست، مقداري كم از اموالم را سرقت مي كند. 
اين موضوع سبب مشكالت خانوادگي زيادي براي من شده بود و از 
طرفي به كسي هم مظنون نبودم تا اينكه چند روز قبل يكي از ساكنان 
از سرايدار ساختمان شكايت كرد و مشخص شد كه وحيد از انباري 
خانه او سرقت كرده است. حاال هم احتمال زياد مي دهم كه وحيد در 
مواقعي كه كسي در خانه ام نبوده وارد شده و هر بار مقدار  كمی از پول 

يا طالهايم را سرقت كرده است. 
با اطالعاتي كه ش��اكي در اختيار كارآگاهان گذاش��ت وحيد مورد 
تحقيق قرار گرفت. او در اولين بازجويي ها اتهامش را انكار كردو گفت 
كه نقشي در جريان سرقت نداشته است. در شاخه ديگري از تحقيقات 
كارآگاهان با بررسي شماره حساب وحيد متوجه شدند كه او با داشتن 
شغل سرايداري و درآمد كم تراكنش هاي مالي زيادي داشته است. 
بعد از آن بود كه كارآگاهان با در دست داشتن حكم قضايي راهي خانه 
وحيد شده و در بازرسي از آن جا مقدار زيادي از طالهاي سرقت شده 
از مرد طالفروش، فاكتورهاي فروش طال، اسناد مالكيت خودرو، دسته 
چك، قاليچه هاي گرانقيمت، دسته كليد خانه هاي همسايه و مقدار 

زياد ديگري از اموال سرقتي كشف شد. 
بعد از به دست آمدن اين اطالعات بود كه وحيد لب به اعتراف گشود 
و به سرقت از خانه هاي همسايه ها اعتراف كرد. او گفت: از چهار سال 
قبل كه به عنوان سرايدار دو ساختمان انتخاب شدم در فرصت مناسب 
از روي كليد خانه هايشان يدك مي ساختم و زماني كه ساكنان به سفر 
مي رفتند وارد خانه هايشان شده و اموال ش��ان را به گونه اي سرقت 
مي كردم كه زياد جلب توجه نكند. متهم ادامه داد: طالهايي كه سرقت 
مي كردم را هم با فاكتورهاي ف��روش طال كه از خانه مرد طالفروش 
سرقت كرده بودم به راحتي به فروش مي رساندم. متهم گفت: در اين 
مدت موفق به سرقت 200 ميليون تومان شده بودم و فكر نمي كردم 

كه گرفتار شوم اما سرانجام دستگير شدم. 
سرهنگ كارآگاه دستخال، رئيس پايگاه يكم پليس آگاهي تهران گفت: 
تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر متهم در پايگاه يكم پليس آگاهي 

تهران ادامه دارد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (684261)

قربانيان حادثه
قربانيان حادثه هم عبارتند از مونا حسن پور ۳ ساله،- ماهان 
بهرامي ۵ ساله، آرشام  رسولي 4 ساله، هژين 4ساله، سوژين 
قادرزاده ۵ ساله، منيجه رحماني 4۵ ساله، شريف رضايي ۷۰ 

ساله، سعادت عليزاده، عايشه محمودي، هاجر پسندي 

فراخوان مناقصات عمومي يك مرحله اي وزارت راه و شهرسازى 
اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان زنجان

نام مناقصه گزار: اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان زنجان نشاني: زنجان، بلوار شيخ اشراق، خيابان راهدار

مبلغ تضمين شركت در نحوه برآوردمبلغ برآورد (ريال)موضوع مناقصات
مناقصه (ريال)

109/910/840/10مناقصه اول (تجديد مناقصه):  تكميل دسترسى هاى تقاطع جاده ماهنشان و آزاد راه زنجان- تبريز
 بر اساس فهرست بهاى واحد پايه رشته 
 راه، باند فرودگاه و زيرسازى راه آهن سال

1398 با تعديل
506/045/542

435/790/917/12مناقصه دوم: بهسازى (نوع 2) محور زواجر- قيدار

 بر اساس فهرست  بهاى واحد پايه رشته 
راهدارى سال 1398با تعديل

522/889/645
 مناقصه سوم (تجديد مناقصه): تعميرات پل هاى خسارت  ديده ناشى از سيل در محورهاى غيرشريانى

188/605/048/7260/430/352استان زنجان

 مناقصه چهارم (تجديد مناقصه): تهيه و نصب عالئم (اخطارى، انتظامى، اطالعاتى و...) و تجهيزات
665/124/555/4234/756/227ايمنى جاده اى در سطح شهرستان زنجان

968/113/153/15699/655/757مناقصه پنجم: تهيه و نصب پايه گاردريل و متعلقات و تعمير گاردريل در سطح استان زنجان
 مناقصه ششم (تجديد مناقصه): اجراى عمليات لكه گيرى و روكش مقطعى آسفالت آزادراه  (كيلومتر

460/306/180/37323/015/859/1(36 تا 64) و ترانزيت (كيلومتر 15 تا 45) زنجان- قزوين آسيب ديده ناشى از سيل

 مناقصه هفتم (تجديد مناقصه): اجراى عمليات لكه گيرى و روكش آسفالت محور تهم- چورزق- آب بر
535/014/951/24727/550/247/1((حوزه استحفاظى شهرستان هاى زنجان و طارم) و راه روستايى نوكيان آسيب ديده ناشى از سيل

 مناقصه هشتم (تجديد مناقصه): اجراى عمليات لكه گيرى و روكش آسفالت محور زنجان- دندى
386/281/152/27070/614/357/1حدفاصل كيلومتر 47 تا 59
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وحشت ساكنان خيابان 
غالمرضا مسكني

      گزارش ميداني
اس�الم آباد ته�ران از 
درگيري م�دام اوباش 
اين بار با حادثه اي خونين به كابوس تبديل شد. 
در جري�ان آخري�ن تيران�دازي كه ش�امگاه 
پنج ش�نبه در اين محل اتفاق افتاد يك راننده 
تاكسي اينترنتي جان باخت، پسربچه اي هنگام 
بازي زخمي شد و مردي ميانسال هم با شليك 
گلوله مجروح و روانه بيمارستان شد. ساكنان 
محل با گاليه شديد از كالنتري محل به خبرنگار 
ما گفته اند كه اين محل به پاتوقي براي تسويه 
اس�ت.  ش�ده  تبدي�ل  اوب�اش  حس�اب 
  ساعت 10 صبح است و وقتي از بلوار خاتم االنبياء افسريه 
وارد خيابان اسالم آباد مي شوي با اينكه حدود 14 ساعت 
از حادثه تيراندازي مرگبار قهوه خانه فرات گذشته است، 
اما هنوز تعداد زيادي از شهروندان در نزديكي قهوه خانه 
تجمع كرده اند و از شب حادثه حرف مي زنند. دو خودروي 
پليس كه يكي گشت كالنتري افسريه و ديگري گشت 
انتظامي تهران بزرگ است كنار قهوه خانه پارك هستند 
و مأموران پليس هم كنار خودرو ايستاده اند. با اين وجود 
هنوز دلهره، وحشت و نگراني در چهره اهالي محل پيدا 
است تا جايي كه بعضي از شاهدان از ترس حاضر نيستند، 
ماجراي تيراندازي را بازگو كنند و بعضي افراد هم با دلهره 
و در حالي كه در ميانه حرف هايشان دست و پايشان به 
لرزه مي افتد ماجرا را شرح مي دهند. بعضي افراد هم كه 
لحظه حادثه در محل حضور نداشته اند از روي كنجكاوي 
به محل آمده اند و به تماشاي آثار شكستگي شيشه هاي 
ساختمان ها و خودرو هايي كه اوباش با شليك گلوله و قمه 
تخريب كرده اند، ايستاده اند و مثل خبرنگاران از شاهدان 

عيني در حال تهيه گزارش ميداني هستند. 
    حرف هاي پدر پسر 1۳ ساله 

در شلوغي محل سراغ خانواده مجتبي رجبي را گرفتم. 
مجتبي پسر 13 ساله اي است كه در اين حادثه از سوي 
اشرار هدف گلوله قرار گرفت و از ناحيه دست و ران پا به 
شدت زخمي شد. خانه آنها در ابتداي خيابان اسالم آباد 

داخل كوچه محس��ن قروقي روبه روي قهوه خانه فرات 
است. پدر مجتبي مي گويد: زمان حادثه در محل كارم 
بودم كه تلفني حادثه را به من خبر دادند. وقتي رسيدم 
ديدم انبوه زيادي از اهالي محل داخل خيابان ايستاده اند 
و تعداد زيادي هم خودروي پليس توقف كرده اند. يكي 
از همسايه ها وقتي مرا ديد گفت كه دقايقي قبل اوباش 
در اين محل با اسلحه به قهوه خانه فرات حمله كرده و 
تعدادي افراد بي گناه را زخمي و به قتل رس��انده اند . در 
حالي كه به ش��دت نگران خانواده ام بودم پسر بزرگم را 
ديدم كه به من گفت مجتبي تير خورده و به بيمارستان 
منتقلش كرده اند. سپس به بيمارستان رفتم كه با پيكر 
خوني پسر 13 ساله ام روبه رو شدم كه از ناحيه دست و پا 

و شكم زخمي شده بود. 
 وي در پايان گفت: در حالي كه همه ما نگران حال پسرم 
بوديم، كاركنان بيمارستان براي انجام عمل جراحي از ما 
خواستند، 3ميليون و 500هزار تومان واريز كنيم و من 
هم حدود 500 هزار تومان كه در كارتم داشتم به حساب 
بيمارستان واريز كردم و االن هم بايد 3 ميليون تومان 
ديگر فراهم و به حساب بيمارستان واريز كنم كه پسرم را 

عمل جراحي كنند. 
    وقتي پيكر خوني پسرم را ديدم بيهوش شدم 
مادر مجتبي هم مي گويد: مدتي اس��ت محله ما نا امن 
شده اس��ت و اوباش اين منطقه را جوالنگاه تاخت و تاز 
خود قرار داده اند و اي��ن قهوه خانه هم محل رفت و آمد 
افراد خالفكار شده است به طوريكه هر دوهفته يك بار 
اوباش در اين خيابان به جان هم مي افتند و با ايجاد رعب 
و وحشت زندگي اهالي محل را مختل مي كنند. لحظه 
حادثه در خانه نشسته بودم كه صداي پياپي تيراندازي 
به گوشم رسيد. بالفاصله به پسر بزرگم كه داخل كافي 
نت در حال بازي بود زنگ زدم و گفتم صداي تيراندازي 
از داخل خيابان مي آيد و از او خواس��تم مجتبي را پيدا 
كند و به خانه بياورد . ثانيه هايي بعد طاقت نياوردم و به 
داخل كوچه رفتم كه صحنه هولناكي را ديدم. يك مرد 
كه نقاب داشت با اسلحه كالشنيكف در حال تيراندازي 
بود و پس��ر جوان ديگري هم با قمه به خودروها آسيب 

مي زد. كمي آنطرفتر چش��مم به لكه ه��اي خون روي 
زمين افتاد كه نمي دانس��تم خون پسر خودم است، اما 
وقتي وارد آرايش��گاه كنار خانه مان شدم پسرم را غرق 
در خون مش��اهده كرده به طوريكه خ��ون بدنش كف 
آرايشگاه را رنگين كرده بود. وقتي چشمم به خون پسرم 
افتاد چشمانم سياهي رفت و از حال رفتم به طوريكه من 
هم به بيمارستان منتقل شدم و تحت درمان قرار گرفتم. 
در اين حادثه پسرم از ناحيه كف دست راست و ران پاي 
چپ زخمي شده بود، اما نمي دانم دقيقاً چند تير به پسرم 
اصابت كرده بود كه احتمال مي دهم تير ابتدا از جلوي 
شكم پسرم عبور كرده بود به طوريكه پوست شكمش را 
خراش داده بود و بعد به پشت دست چپ پسرم اصابت 
كرده و در ادامه وارد ران پاي چپ او مي شود. وي ادامه 
داد: شنيدم كه اوباش مسلح چند روز قبل با تعداد ديگري 
اوباش درگير مي شوند و شب حادثه وقتي مي فهمند يكي 
از طرف هاي مقابل داخل قهوه خانه است با اسلحه به اين 

قهوه خانه حمله مي كنند تا انتقام بگيرند. 
مادر مجتبي با گاليه از مسئوالن بيمارستان مي گويد: 
مسئوالن بيمارستان كه طبق وظيفه شان بايد براي نجات 
جان مصدومان تالش كنند همان ابتدا از ما براي عمل 
جراحي پسرم 3 ميليون و500هزار تومان پول درخواست 
كردند كه همسرم مجبور شد از ديگران قرض بگيرد و 
هزينه بيمارستان را پرداخت كند تا بيمارستان پسرم را 

تحت درمان و عمل جراحي قرار دهد. 
   حرف هاي يك شاهد عيني 

مرد جوان ديگري كه در اين حادثه، اوباش با ش��ليك 
گلوله شيشه خودروي او و برادرش را هم تخريب كرده 
بودند درباره حادثه مي گويد: لحظه حادثه خودروام را 
داخل كوچه پارك كردم و به س��راغ برادرم رفتم تا او را 
فرمان دهم و خودروي پژو ي اش را پارك كند كه صداي 
تيراندازي به گوشم رسيد. ابتدا فكر كردم بچه ها در حال 
ترقه بازي هستند كه ناگهان چشمم به پسر جواني افتاد 
كه اسلحه كالشنيكفي در دست داشت و به صورت كور 
در حال تيراندازي بود. مرد مسلح صورتش را با ماسك 
بهداشتي پوشانده بود و كاپشن سفيدي به تن داشت و 

در حال تيراندازي بود و در كنار او هم مرد جوان ديگري 
با قمه ب��ه خودروها حمله مي كرد. آنه��ا به طرف قهوه 
خانه اي هجوم بردند و آنجا را هم به رگبار بستند كه بعد 
متوجه شديم داخل قهوه خانه مرد جواني هم زخمي 
شده اس��ت. 5 دقيقه اي اين حادثه ادامه داشت و من با 
چشمان خودم ديدم كه پسر 13 ساله   همسايه هم هدف 
گلوله قرار گرفت و به شدت زخمي شد كه اهالي محل او 
را به داخل آرايشگاه كنار خانه شان منتقل كردند. وقتي 
تيراندازي تمام شد و مردان مسلح با خودروي پرشياي 
سفيدي از محل فرار كردند كه متوجه شدم راننده اسنپي 
هم در اين حادثه داخل خودرواش گلوله خورده است. 
وقتي به سراغ او رفتم خون از گلو و صورتش جاري بود و 
مردم با دستمال قصد داشتند جلوی خونريزي را بگيرند 
اما او جلوی چشمان ما جان داد. وي در پايان گفت: در 
اين حادثه خودروي خودم و خودروي 206 برادرم هدف 

گلوله قرار گرفت. 
    با اوباش مسلح اختالف  نداشتم 

يكي ديگر از شاهدان عيني حادثه صاحب قهوه خانه فرات 
است. مرد جوان درباره حادثه گفت: لحظه حادثه داخل 
مغازه امالكي ام درست روبه روي قهوه خانه ام بودم كه 
ديدم خودروي پرشيايي با چهار سرنشين ابتداي خيابان 

توقف كرد و دو مرد نقابدار كه يكي از آنها مسلح به اسلحه 
كالشنيكف و ديگري مسلح به قمه بود از خودرو پياده 
شدند. مرد مسلح عربده كشان به صورت كور تيراندازي 
مي كرد و مرد قمه بدست هم با قمه شيشه هاي خودروها  
را مي شكست. آنها عربده كشان اسم رقباي خود را كه با 
آنها اختالف داشتند صدا مي زدند. همه اهالي وحشت 
زده شده بودند كه مرد مسلح به طرف قهوه خانه من رفت. 
تعدادي از مشتريانم با شنيدن صداي تير از در پشتي 
قهوه خانه فرار كردند اما يكي از دوستانم پشت يخچال 
پناه گرفته بود و وقتي مردان مسلح را ديد دستش را به 
نشانه تسليم باال برد كه مرد مسلح به سوي او شليك كرد. 
پس از اين آنها پسر همسايه را هم با تير زدند و هنگام فرار 
هم راننده اسنپي را به قتل رساندند. وي در ادامه گفت: 
ابتداي اين خيابان هميشه محل درگيري اراذل است و 
هميشه آنها اين محل را براي درگيري انتخاب مي كنند. 
مردان مس��لح دو هفته قبل با تع��دادي از اراذل ديگر 
درگير شده و از آنها كتك خورده بودند كه شب حادثه 
براي تالفي و زهر چشم گرفتن به داخل خيابان آمدند 
و شروع به تيراندازي مرگبار كردند. وي در پايان گفت: 
من با اوباش مسلح هيچ درگيري نداشتم و آنها به صورت 

اتفاقي به قهوه خانه من حمله كردند. 

جشن عروس�ي زوجي جوان به دليل بي توجهي 
مس�ئوالن ت�االر پذيراي�ي ب�ه ن�كات ايمني به 
كابوس�ي مرگب�ار تبدي�ل ش�د. در جري�ان اين 
حادثه كه ش�امگاه پنج ش�نبه 14 آذر ماه در تاالر 
پذيرايي »مانگه ش�ه و« شهرس�تان س�قز اتفاق 
افت�اد 11 نفر كش�ته و 42 نف�ر هم زخمي ش�دند. 
پن�ج نف�ر از قرباني�ان حادث�ه كودك هس�تند. 
ساعت 21:30 شامگاه پنج شنبه بود كه مأموران پليس 
و امدادگران آتش نش��اني و اورژان��س از وقوع حادثه 
آتشين در تاالر پذيرايي مانگه شه و در دو كيلومتري 
جاده روستاي ملقرني حوالي شهرستان سقز باخبر و 
در محل حاضر شدند. اولين بررسي ها حكايت از اين 
داشت كه هنگام برگزاري مراسم عروسي به علت وقوع 
آتش سوزي، مهمانان دچار وحشت شده و هنگام فرار 
از آتش دچار حادثه ش��ده اند. همزمان با مهار آتش و 
ايمن س��ازي محل، مجروحان و مصدومان حادثه به 
مراكز درماني شهرستان س��قز منتقل شدند و تحت 
درمان قرار گرفتند. خيلي زود مشخص شد كه 11 نفر 
از شركت كنندگان در مراس��م جان خود را از دست 

داده اند و 42 نفر ديگر هم تحت درمان قرار گرفتند. 
    دشواري امدادرساني در تجمع مردم

محمد دولتي، رئيس آتش نش��اني در توضيح حادثه 
گفت: آتش نش��انان پس از وقوع حادث��ه راهي محل 

شدند، اما مسيرهاي منتهي به تاالر به علت هجوم مردم 
مسدود ش��ده  بود، براي همين امدادگران به سختي 
توانستند خود را به محل رسانده و آتش را مهار كنند. 

    يك بي احتياطي
 وي ادامه داد: بررس��ي هاي انجام شده نشان مي دهد 
كه مس��ئوالن تاالر براي گرم كردن محوطه داخل از 
چند بخاري كه به كپسول گاز مايع وصل بود استفاده  
كرده بودند. همين موضوع سبب نشت گاز از شيلنگ و 
سپس حادثه آتش سوزي شده بود. وي در توضيح بيشتر 
هم گفت: مديران تاالر براي اينكه مايع داخل كپسول 
زودتر گرم شود و گاز راحت تر به داخل بخاري ها منتقل 
شود كپسول ها را داخل آب گذشته و شعله اي هم زير 
كپسول گذاش��ته بودند كه ش��عله باعث ذوب شدن 
شيلنگ گاز و س��پس نش��ت گاز و در ادامه انفجاز و 

آتش سوزي شده است. 
    هجوم به در خروجي

چيا صالحي باباميري، ش��هردار سقز هم درباره علت 
مرگ قربانيان اين حادثه گفت كه هيچ كدام از قربانيان 
حادثه به علت سوختگي جانشان را از دست نداده اند، 
بلكه هجوم مهمانان به سمت در خروج سبب سقوط 
آنها به زير دست و پا و سرانجام فوت عده اي شده است. 

    وضعيت وخيم  2  مجروح
كاميل كريميان، فرماندار ويژه شهرستان سقز هم در 

توضيح آخرين وضعيت مجروحان گفت كه تالش ها 
براي درمان آنها در جريان اس��ت با اين حال وضعيت 
دو نفر از آنها كه در بيمارستان امام خميني اين شهر 

بستري هستند وخيم گزارش شده است. 
    از زبان شاهدان

يكي از شاهدان حادثه در ش��رح ماجرا گفت: هنگام 
حادثه ما به طبقه باال رفته بوديم و داشتيم براي صرف 
شام حاضر مي شديم كه متوجه حادثه آتش سوزي در 
طبقه هم كف شديم. همه وحشت كرديم و به سمت در 
خروجي هجوم برديم. هر كسی  به فكر نجات خودش 
بود براي همين همه روي زمين س��قوط مي كردند و 

عده اي زير دست و پا ماندند. 
شاهد ديگري هم گفت: شيلنگ گاز از كپسول جدا شده 
بود و آتش گرفته بود. يكي از كاركنان تاالر خواست كه 
مانع انتشار گاز شود براي همين شيلنگ را خم كرده 
بود اما شلينگ از دستش جدا شده و آتش سوزي شدت 
بيش��تري گرفت. وي ادامه داد: با ادامه آتش س��وزي 
ناگهان برق تاالر قطع ش��د و همه وحشت بيشتري 
كردند و با سرعت بيشتري به سمت در خروجي هجوم 
بردند. زنان و بچه ها مدام به زير دس��ت و پا س��قوط 
مي كردن��د. در خروجي هم خيلي باري��ك بود براي 
همين عده اي مجبور شدند شيشه را بشكنند تا بتوانند 

راه فراري براي خودشان پيدا كنند. 

در تيراندازي شبانه اوباش در افسريه راننده اسنپ كشته شد و 2 نفر زخمي شدند

حادثه تگزاسی  در جنوب  تهران
بيمارستان در قبال درمان پسربچه گلوله خورده ابتدا درخواست پول كرده است!

عروسي خونين با 11 كشته و 42 زخمي
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قهوه خانه فرات


