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پرونده
 پدر  شيطان صفت
 در نوبت رسيدگي

فرار گل فروش با دسته گل خونين
مرد گل فروش كه متهم است در حادثه اي 
خونين س�ه نفر را به قتل رس�انده اس�ت 
تحت تعقيب پليس قرار گرفت. دوس�ت 
متهم كه در بازداشت پليس به سر مي برد 
مي گويد سه مقتول قصد باج گيري داشتند 
كه حادث�ه خوني�ن رق�م خورده اس�ت. 
به گ��زارش جوان، س��اعت ۱۰:۳۰ ش��امگاه 
يك شنبه ۲۹ فروردين رهگذران در حال عبور 
از خيابان سبالن ش��مالي بودند که با ديدن 
درگيري خونيني بين چند مرد جوان ابتداي 
خيابان ساداتي موضوع را به مأموران پليس 
خبر دادند. مردي که شاهد حادثه خونين بود 
در تماس تلفني به پليس گفت » پنج مرد با هم 
درگير هستند که يكي از آنها با چاقو سه نفر را 

به شدت زخمي کرده است.« 
 با اعالم اين خبر تيمي از مأموران کالنتري ۱۰۶ 
نامجو به محل حادثه اعزام شدند و دريافتند 
لحظاتي قبل سه مرد پژو سوار هنگام خريد 

گل با دو مرد گلف��روش درگيري خونيني را 
رقم زدند که در جريان آن يكي از گل فروش ها 
با چاقو آن سه مرد را به ش��دت زخمي کرده  
و همراه دوستش با نيسان آبي رنگ از محل 
گريخته اند. همچنين مش��خص شد که سه 
مرد زخمي به بيمارستان امام حسين منتقل 
شده اند. بدين ترتيب تيمي از مأموران پليس 
باطرح مهارخيابان هاي اطراف براي دستگيري 
ضاربان وارد عمل ش��دند و تيمي ديگر براي 

تحقيقات راهي بيمارستان شدند. 
در حال��ي که تحقيق��ات درباره اي��ن حادثه 
ادامه داشت تيم پزشكي اعالم کردند که سه 
مرد زخم��ي به خاطر ش��دت جراحات روي 
تخت بيمارستان فوت کرده اند. از سوي ديگر 
مشخص ش��د تيمي ديگري از مأموران يكي 
از عام��الن درگيري را هنگام فرار دس��تگير 
کرده اما ضارب اصلي موفق به فرار شده است. 
با اعالم قتل س��ه پس��ر جوان قاضي ساسان 

غالمي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران همراه تيمي از کارآگاه��ان اداره دهم 
پليس آگاه��ي در مح��ل حادثه ب��ه تحقيق 

پرداختند. 
همزمان با انتقال اجساد به پزشكي قانوني مرد 

بازداشت شده به اداره پليس منتقل شد. 
متهم که مرد ۲۹ ساله اي به نام فراز است روز 
گذشته به دادسراي امور جنايي تهران منتقل 
ش��د. متهم که تازه داماد و معتاد اس��ت و به 
گفته خودش چندين سال است با خودروي 
نيسان اش در استان مازندران باربري مي کند 
در بازجويي ها مدعي شد که او در اين درگيري 
خونين هيچ نقشي نداشته و فقط از مقتوالن 
کتك خورده اس��ت. او گفت قاتل دوس��ت 
۲۸ ساله اش ارسالن است. متهم در ادامه به 
دستور قاضي ساسان غالمي براي تحقيقات 
بيشتر در اختيار کارآگاهان اداره دهم پليس 

آگاهي قرار گرفت. 

م�رد افغ�ان ك�ه مته�م اس�ت در جري�ان حادثه اي 
هولن�اك به طف�ل 17 ماه�ه اش تعرض ك�رده و مرگ 
ك�ودك را س�بب شده اس�ت ب�ه زودي در دادگاه 
كيف�ري ي�ك اس�تان ته�ران محاكم�ه مي ش�ود. 
به گزارش ج��وان،  اول فروردين ماه زن جواني وحش��ت 
زده وارد يكي از بيمارس��تان هاي جنوب تهران ش��د و از 
کادردرمان ب��راي نجات دختر ۱7 ماهه اش درخواس��ت 

کمك کرد. 
او گفت: ساعتي قبل دخترم را نزد پدرش گذاشتم و براي 
خريد خانه را  ترك کردم. وقتي به خانه برگشتم ديدم که 
حال بچه خيلي بد ش��ده براي همين سراس��يمه او را به 
بيمارستان آوردم تا براي نجات جانش تالش کنيد. تيم 
پزشكي در اولين معاينه متوجه شدند که نوزاد مورد آزار 
قرار گرفته بنابراين در حالي که تالش براي نجات کودك 
را در دس��تور کار خود قرار دادند پليس را هم از ماجرا با 
خبر کردند. با حضور مأم��وران پليس پدر طفل به عنوان 
مظنون بازداشت ش��د. او در تحقيقات پليسي به جنايت 
س��ياه اعتراف کرد. هفت روز بعد از حادثه و در حالي که 
بررسي ها در جريان بود از بيمارستان خبر رسيد که نوزاد 
به علت شدت جراحت جانش را از دست داده است. بعد از 
آن بود که متهم 4۰ ساله که امين نام دارد به دادگاه کيفري 
يك استان تهران منتقل شد و از سوي هيئت قضايي مورد 
تحقيق قرار گرفت و بار ديگر به جنايت هولناك اعتراف 
کرد. متهم گفت: من صاحب پنج فرزند هس��تم و سارينا 
ششمين بچه من بود که گرفتار وسوسه شيطاني شدم. با 
کامل شدن تحقيقات پرونده متهم در شعبه پنجم دادگاه 

کيفري يك استان تهران در نوبت رسيدگي قرار گرفت. 
 

   آگهی تغييرات شركت تعاونی مسکن مهر كاركنان سازمان ميراث فرهنگی 
صناي�ع دس�تی و گردش�گری اروميه به ش�ماره ثب�ت 9962 و شناس�ه ملی 
10220148928 ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عموم�ی فوق الع�اده مورخ 
20/12/1399 و نامه ش�ماره 232 م�ورخ 08/01/1400 اداره تع�اون ، كار و رفاه 
اجتماعی شهرستان اروميه تصميمات ذيل اتخاذ شد : -1 مدت فعاليت شركت 
از تاريخ مجمع بمدت شش ماه تمديد شد. -2 اساسنامه جديد شركت در 74 
ماده و 59 تبصره تصويب ش�د. اداره كل ثبت اسناد و امالك استان آذربايجان 

غربی اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاری اروميه )1125192(

برگ س�بز، خودرو مزدا تيپBKL3( 3( مدل  1387رنگ مش�کی 
متالي�ك ش�ماره پ�الك ) اي�ران 68  143 ب 78( به ش�ماره موتور 
LF10594845 و شماره شاسی NAGBSX7CC1104189 متعلق به 

يوسف پور يعقوب مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.البرز

آگهی اعالم مفقودی

نظر به اينكه سند مالكيت ششدانگ يك باب خانه به ش��ماره پالك ۲۹۳ فرعی از 44 
اصلی واقع در روستای قره خان بيگلو بخش ۱5 اردبيل بشرح ذيل ثبت ۳۹۳۹ صفحه 
۲7۰ دفتر جلد ۲4 بشماره سريال ۱۳۱۸۰۳ به سال ۸۳ به مساحت ۳۲۰ متر مربع بنام 
آقای فراز خسروزاده قوجه بيگلو فرزند مجيد ثبت، صادر و تسليم گرديده و مالك فوق 
برابر درخواست وارده به شماره ۱۳۹۹/۱۲۶۶5 مورخه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ بانضمام دو برگ 
استشهاد محلی اعالم نموده که سند مالكيت مزبور بنا بدليل اسباب کشی و جابجايی 
مفقود گرديده، لذا مراتب در اجرای تبصره يك ماده ۱۲۰ آئين نامه قانون ثبت اس��ناد 
و امالك آگهی می گردد. که هرکس مدعی وجود سند مالكيت در پيش خود می باشد 
و يا معامله ای اعم از قطعی ، رهنی و غيره انجام داده اس��ت ظرف مدت ده روز پس از 
انتشار آگهی به اداره ثبت گرمی تحويل نمايند در غير اينصورت اداره ثبت گرمی پس 
از انقضای مهلت مقرر در آگهی و در صورت عدم وصول اعتراض نسبت به صدور سند 

مالكيت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد نمود.
تاريخ انتشار:۱4۰۰/۱/۳۱

مبلغ:۲۰۰/۰۰۰ ريال                                                                                                                     سعيد نيكخو
                                                                                                         مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملك گرمی

م الف:۹۹۳آگهی فقدان سند مالکيت

نظر به اينكه س��ند مالكيت ششدانگ يك باب مغازه به ش��ماره پالك ۳5۳۶ فرعی از 
۱۲۰ اصلی واقع در گرمی بخش ۲۰ اردبيل ذيل ثب��ت ۱۲۳۰۳ دفتر جلد ۹۱ صفحه 
۲۳۲ بشماره سريال ۹4۸۰4 بنام صميد پاکمنش ثبت، صادر و تسليم گرديده است و 
آقای هدايت ملك زاده فرزند ارشد بموجب سند رسمی شماره ۹۲۲۲7 مورخ ۸۲/۲/۲4 
دفترخانه ۲۶ گرمی  برابر درخواست وارده به شماره ۰۰4۲-۱4۰۰ مورخه ۱4۰۰/۱/7 
بانضمام دو برگ استشهاد محلی اعالم نموده که سند مالكيت مزبور بنا بدليل اسباب 
کشی و جابجايی مفقود گرديده، لذا مراتب در اجرای تبصره يك ماده ۱۲۰ آئين نامه 
قانونی ثبت اس��ناد و امالك آگهی می گردد. که هرکس مدعی وجود سند مالكيت در 
پيش خود می باش��د و يا معامله ای اعم از قطعی ، رهنی و غيره انجام داده است ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت گرمی تحويل نمايند در غير اينصورت اداره 
ثبت گرمی پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی و در صورت عدم وصول اعتراض نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد نمود.
تاريخ انتشار:۱4۰۰/۱/۳۱

مبلغ:۲۰۰/۰۰۰ ريال                                                                                                                       سعيد نيكخو
                                                                                                             مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملك گرمی

م الف:۹۹۲آگهی فقدان سند مالکيت

بازداشت پدر و پسر جسارت كننده
 به روحانيت

سارق: براي كادوي 
روز مادر سرقت كردم

فرمان�ده انتظام�ي ته�ران ب�زرگ از 
بازداش�ت پدر و پس�ري خب�ر داد  كه با 
طراحي و اجراي س�ناريوي س�اختگي 
لباس روحانيت پوش�يده و با جس�ارت 
ب�ه آن، فيل�م ماج�را را در ش�بکه هاي 
بودن�د.  ك�رده  منتش�ر  اجتماع�ي 
سردار حسين رحيمي توضيح داد: در چند 
روز گذشته فيلمي در شبكه هاي اجتماعي 
منتشر شد که نشان مي داد پسري جوان به 
صورت يك روحاني سيلي مي زند. همزمان 
با انتشار فيلم کارآگاهان پليس در اين باره 
تحقيق کرده و موفق شدند عامالن حادثه 
را که پدر و پسر بودند شناسايي و بازداشت 
کنند. تحقيقات نش��ان داد پدر و پس��ر به 
دنب��ال پناهندگي بودند ب��راي همين پدر 
لب��اس روحانيت به تن مي کند و پس��رش 
به صورت وي س��يلي زده و فيل��م آن را در 

شبكه هاي اجتماعي منتشر مي کنند. آنها 
در حالي که در تدارك خروج غيرقانوني از 
مرز غربي کشور بودند دستگير شدند. سردار 
رحيمي با اشاره به اينكه روحانيت به گردن 
همه ما حق دارند و اين افراد به جهت قول ها  
و وعده هاي دروغيني که به آنها داده بودند 
مرتكب چنين اقدام سخيفي شده اند، گفت 
که توانمندي پليس آن قدر باال است که در 
کمتري��ن زمان ممكن قادر به دس��تگيري 

مجرمان و خالفكاران است. 
وي با تأکيد بر اينكه فضاي مجازي به هيچ 
وجه محيط امني براي مجرمان نخواهد بود، 
گفت: زمان بزن در رفتن تمام ش��ده است 
و مجرمان مطمئن باش��ند ک��ه در صورت 
ارتكاب جرم در فض��اي مجازي يا حقيقي، 
حتماً دس��تگير و به دس��ت قانون سپرده 

خواهند شد. 

م�رد جواني ك�ه در پوش�ش مس�افربر 
مرتکب زورگيري ش�ده بود، در جلس�ه 
محاكم�ه مدع�ي ش�د ب�راي كادوي 
روز م�ادر مرتک�ب جرم ش�ده اس�ت. 
 به گزارش جوان، س��ال گذش��ته مردي با 
مراجعه به اداره پليس از راننده يك خودروي 
پرايد به اتهام زورگيري و سرقت شكايت کرد 
و گفت: »قصد داش��تم به يكي از شهرهاي 
شمالي بروم. براي انجام سفر از خودروهاي 
خطي يا اتوبوس استفاده نكردم چون کارم 
اداري بود و خيلي وقت نداش��تم. اين ش��د 
که در جاده فيروزکوه منتظر ماشين بودم 
تا اينكه يك خودروي س��واري پرايد توقف 
کرد. اعتماد کردم و س��وار ش��دم اما بعد از 
طي مس��افتي راننده تغيير مسير داد. به او 
اعتراض ک��ردم اما راننده ناگه��ان در الين 
خاکي جاده ايس��تاد و با تهديد چاقو از من 
خواست همه لوازمي که همراه دارم را به او 
بدهم. خيلي ترسيده بودم و مي دانستم در 
اين جاده کس��ي نمي تواند کمكم کند اين 
شد که از ترس جانم پول نقد و تلفن همراهم 
را تحويلش دادم و او از ماش��ين مرا بيرون 
پرتاب کرد س��پس گريخ��ت. از آن راننده 

شكايت دارم.«
با ط��رح اي��ن ش��كايت، تحقيق��ات براي 
دستگيري راننده سارق آغاز شد تا اينكه در 
رديابي تلفن همراه شاکي مأموران دريافتند 
تلفن همراه بع��د از چند روزي که خاموش 
بوده است حاال در اختيار زن سالخورده اي 
اس��ت که از آن اس��تفاده مي کند. مأموران 
آن زن را بازداش��ت کردند اما در تحقيق از 
او مشخص شد وي مادر راننده سارق است. 
زن س��الخورده به مأموران گف��ت: »بعد از 
فوت شوهرم با پس��رم به نام شهروز زندگي 
مي کردم. روزي ش��هروز ي��ك تلفن همراه 
به عنوان کادوي روز مادر به من هديه داد. 

نمي دانستم گوشي س��رقتي است و از اين 
ماجرا بي اطالع هستم.«

بعد از اين توضيحات، شهروز بازداشت شد. 
او ابتدا مدعي شد گوشي را از مرد ناشناسي 
خري��داري کرده اس��ت، ام��ا در مواجه��ه 
حضوري با شاکي  س��رانجام لب به اعتراف 
گشود و گفت: »بعد از فوت پدرم نگهداري 
از مادر پيرم بر عهده من بود. چون ش��غل 
مناسب و درآمد خوبي نداشتم مجبور بودم 
مسافرکشي کنم اما در شهر رقابت زياد بود 
و نمي توانستم درآمد خوبي داشته باشم به 
همين خاطر تصميم گرفتم به جاده بزنم.«

متهم ادامه داد: »م��ادرم پير بود و وقتي از 
خانه بي��رون مي رفت الزم ب��ود يك تلفن 
همراه داشته باش��د تا در مواقع ضروري با 
هم تماس داشته باش��يم، اما ب��راي خريد 
آن پول کافي نداش��تم. اين شد که به فكر 
س��رقت افتادم. روز حادثه وقتي شاکي را 
سوار کردم با ديدن تلفن همراهش وسوسه 
شدم و بعد از سرقت گوش��ي آنرا به مادرم 

هديه دادم.«
با ثبت اي��ن اظهارات، پرون��ده بعد از کامل 
شدند تحقيقات در شعبه نهم دادگاه کيفري 
يك استان تهران تحت رسيدگي قرار گرفت. 
در آن جلسه شاکي بار ديگر شكايت خود را 
مطرح کرد و درخواست اشد مجازات کرد. 

در ادامه مته��م در جايگاه ق��رار گرفت و با 
قبول جرمش گفت: »باور کنيد هيچ سابقه 
کيفري ندارم و اين بار هم وسوس��ه شدم و 
اشتباه کردم. فكر نمي کردم دستگير شوم. 
من مي خواستم براي مادرم کاري انجام دهم 
اما با اين ماجرا حاال او هم به شدت ناراحت 
است و نمي دانم چطور جبران کنم. از شاکي 

درخواست گذشت دارم.«
در پايان هيئت قضايي جه��ت صدور رأي 

وارد شور شد. 

گفت وگو با متهم
فراز با قاتل گلفروشي مي كرديد ؟

 نه، قرار بود با نيسان براي او کار کنم. 
 چطور با هم آشنا شديد ؟

من در يكي از شهرس��تان هاي اس��تان مازن��دران زندگي 
مي کنم و ارس��الن هم با خان��واده اش از دوران کودکي در 
همان محله ما زندگي مي کرد، اما شش سال قبل که پدرش 
ازدواج مجدد کرد ب��راي ادامه زندگي هم��راه مادرش به 

تهران آمد. 
چه شد كه به شما پيشنهاد داد با خودروت براي 

او كار كني؟
ارسالن از دوران کودکي عالقه زيادي به گل و گياه داشت 
و دوست داشت هميشه يك گلفروشي بزرگ داشته باشد. 
مدتي قبل هم ب��ه من گفت که قص��د دارد خانه بزرگي را 
اجاره کند و طبقه ب��االي آن را گلخانه بزن��د و پول کافي 
نداشت و به همين خاطر کنار خيابان گل فروشي مي کرد. 
ارس��الن مي دانس��ت که من با خودروي نيس��انم باربري 
مي کنم و به همين خاطر به من پيش��نهاد داد که اگر با او 
کار کنم روزي 5۰۰ هزار تومان به من دستمزد مي دهد و اگر 
کسب و کار بهتر شد دستمزد من را يك ميليون تومان هم 
مي رساند. من معموالً هر 4۸ ساعت با خودرو و يك ميليون 
تا يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان کار مي کردم اما استهالك 
خودرو هم خيلي زياد بود و از طرفي هم از رفت و آمد بين 

شهرها خسته شده بودم که قبول کردم مدتي همراه او کار 
کنم و اگر درآمدم خوب بود با او همكار شوم. 

چه مدتي است كه براي او كار مي كني؟
 روز اول بود، من صبح روز حادثه با خ��ودروام از مازندران 
براي بازار گل افسريه کود گل آوردم  که ارسالن با من تماس 
گرفت و وقتي فهميد من تهران هستم، دوباره پيشنهاد کار 
داد و گفت همراه او کار کنم که قبول کردم. او از من خواست 
به خيابان سبالن بروم و او را سوار کنم و من هم به آدرسي 
که داده بود، رفت��م و پس از اينكه او را س��وار کردم به بازار 
گل محالتي رفتيم و ارسالن تعدادي گلدان گل خريد و با 
خودروی  من به خيابان سبالن آورديم که چند ساعت بعد 

هنگام فروش گل ها اين حادثه رخ داد. 
 درباره حادثه توضيح بده.

ما گل ها را براي فروش کنار خيابان بساط کرديم و گاهي هم 
مشتري مي آمد و گلي مي خريد تا اينكه دو ساعتي از اذان 
گذشته بود و من مشغول خوردن ساندويچ بودم و مشتريان 
ما هم زياد شده بودند که خودروی  پژويي با سه سرنشين در 

نزديكي بساط ما توقف کرد. 
يكي از سرنشينان از خودرو پياده شد و به بساط ما نزديك 
شد، در حالي که تعدادي زن و مرد مشغول خريد گل بودن 
او دو گلدان را برداشت و در صندلي عقب خودرو گذاشت 
و دوباره برگش��ت و اين بار يك گلدان ديگر را برداشت که 
ارسالن او را صدا زد و به او گفت شما قيمت ها را سؤال کردي 

که گلدان ها را برداشتي؟
مرد جوان در جواب ارسالن گفت: اين محله متعلق به ماست 

و هرکسي در اينجا کار کند بايد به ما باج بدهد. 
ارسالن وقتي حرف هاي پسر ناشناس را ش��نيد جلو او را 
گرفت و قصد داشت گلدان را از او بگيرد که در همين لحظه 
راننده از خودرو پياده شد و به ارسالن گفت دنبال دردسر 
نگرد. راننده گفت اين گل ها را مي برد و دوباره برمي گرداند 
که ارسالن به او گفت اول بايد کارت بكشي و بعد گلدان ها را 
ببريد و اگر هم نخواستي و برگرداندي پولت را پس مي دهم 

که مرد جوان گفت خيلي پررويد و با هم درگير شدند. 
شما هم با چاقو ضربه زدي؟

نه، من اصاًل چاقو نداشتم و در اين درگيري هم فقط کتك 
خوردم و وقتي درگيري شروع ش��د نفر سوم هم از خودرو 
پياده شد و من تصميم گرفتم به پليس خبربدهم که يكي 
از آنها به س��راغ من آمد و مرا به کرکره مغازه اي چسباند و 
خواست گوش��ي ام را به زور بگيرد که به او گفتم مگر جان 
مرا بگيري که گوش��ي همراه��م را به تو بده��م چون تازه 
ازدواج کرده بودم و تمامي عكس هاي مراسم ازدواجم داخل 

گوشيم بود. 
او مرا کتك زد که نيمه بيهوش روي زمي��ن افتادم و فقط 
پاهاي آنها را مي ديدم که لحظاتي بعد ارس��الن دس��تم را 
گرفت و گفت »بلند ش��و بايد فرار کنيم.« نمي دانستم چه 
اتفاقي رخ داده است که سوار خودرو شديم و من شروع به 

رانندگي کردم. پس از اين چهار موتورسيكلت به تعقيب ما پرداختند و با 
فحاشي مي خواستند که توقف کنيم اما ارسالن به من  گفت که به سرعتم 
اضافه کنم. چند باري هم گفت که ترمز بزن��م تا آنها با عقب خودرو من 

تصادف کنند و نتواند ما را تعقيب کنند اما من قبول نكردم. 
در حالي که تعقيب و گريز موتورس��واران ادامه داشت متوجه خودروي 
پليس شدم و به ارسالن گفتم بهتر است از مأموران پليس کمك بخواهيم 
اما ارسالن گفت نه بايد فرار کنيم. در همين حين يكي از موتور سوار ها 
به پليس حرفي زد که مأموران پليس هم ش��روع ب��ه تعقيب ما کردند. 
مي خواستم خودرو را نگه دارم اما ارسالن اجازه نمي داد که سرعت خودرو 
را کم کردم و درحالي که خودرو حرکت مي کرد سوئيچ را برداشتم و در 
خود را باز کردم و خودم را به پايين پرت کردم. بعد به طرف مأموران رفتم 

و مأموران هم مرا بازداشت کردند اما ارسالن موفق به فرار شد. 
 

بي توجه�ي س�اختارهاي قانون�ي و نظارتي 
به مقوله ايمني كارگران هن�گام كار همواره 
به حوادث�ي جب�ران ناپذير منجر ش�ده كه 
پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آن هزينه هاي 
بس�ياري را ب�ه جامع�ه تحمي�ل مي كن�د.

 مرگ شش زن و مرد کارگر در حادثه آتشين روز 
گذشته که در کارگاه س��اخت فوم مبل پرديس 
اتفاق افتاد نمونه اي ديگر از بي مس��ئوليت هايي 
اس��ت که نمود آن در جامعه بي��ش از هر زمان 

ديگري عيان شده است. 
س��اعت ۱۱:۰۳ روز گذش��ته حادثه آتش سوزي 
در کارگاه توليد فوم مبل در روس��تاي کرش��ت 
پرديس اتفاق افتاد و مطاب��ق رويه اي که جريان 
دارد امدادگ��ران براي عمليات نج��ات در محل 
حاضر ش��دند. بررس��ي هاي اوليه حكايت از اين 
داشت که پس از شعله ور شدن آتش در کارگاه، 
شش نفر از کارگران شامل سه مرد و سه زن ۲۰ تا 
45 س��اله از ترس گرفتار شدن در حلقه آتش، به 
جاي خارج شدن از کارگاه، به داخل فرار مي کنند. 
جايي که همه راه هاي فرار برايشان بسته شده و 
ميان شعله هاي آتش مي سوزند. به جز اين شش 
کارگر، پنج کارگ��ر ديگر هم در جري��ان حادثه 
دچار سوختگي مي شوند که يكي از آنها به علت 
ش��دت جراحت با ام��داد هوايي به بيمارس��تان 
سوانح سوختگي شهيد مطهري منتقل مي شود. 
آنگونه که رئيس اورژانس تهران اعالم کرده يكي 

از مصدومان با سوختگي ۲۰ درصد و سه نفر ديگر 
دچار جراحت سطحي شده بودند. 

علت اين حادثه هر چه که باش��د چي��زي از بار 
مسئوليت قانوني افرادي که در نظارت ايمني محل 
وظيفه داش��ته اند کم نمي کند. پيش بيني وقوع 
حادثه و تعبيه راه فرار در صورت وقوع آتش سوزي، 
از بديهي ترين وظايف صادر کنندگان مجوزهاي 
فعاليت کسب و کار است که روشن است نسبت به 
آن کوتاهي صورت گرفته و مي گيرد و مسببان آن 

بايد که تحت تعقيب قرار گيرند. 
 اين امري پذيرفته شده اس��ت که حادثه هرگز 
خبر نمي کند، ام��ا اين موض��وع در جامعه ما به 
بي تفاوتي نسبت به پيش��گيري از حادثه تعبير 
شده اس��ت وگرنه مرگ جمعي افراد در حوادث 
مشابه اتفاق افتاده و مي افتد اما منجر به بيداري 
ساختارهاي نظارتي و قانوني نشده است. نمونه 
آن حادثه سيناي اطهر بود که شامگاه دهم تيرماه 
سال گذش��ته در کلينيك پزشكي سيناي اطهر 
در خيابان شريعتي اتفاق افتاد و ۱۹ زن و مرد در 
ساختماني ناايمن ميان شعله هاي آتش سوختند 

و مسببان آن با سپردن وثيقه آزاد شدند. 
 کم توجهي به مقوله ايمني و حفاظت کار، افزايش 
حوادث،  آسيب ديدگي ها و پرداخت هاي فراوان به 
افراد غرامت ديده را به دنبال دارد و هرگونه حادثه 
ناشي از کار ولو جزيي موجب درد و ناراحتي فرد 

حادثه ديده و اعضاي خانواده او مي شود.

3 مقتول حادثه گل فروشی 

اعتراف به قتل زن همسايه
مرد جواني ك�ه مدعي بود زن همس�ايه 
در خان�ه اش ب�ه ط�رز مرم�وزي ف�وت 
ك�رده در بازجويي ه�اي فن�ي اعت�راف 
ك�رد ك�ه او را ب�ه خاط�ر وسوس�ه هاي 
ش�يطاني ب�ه قت�ل رس�انده اس�ت. 
به گزارش جوان، رس��يدگي ب��ه اين پرونده 
از چند روز قبل همزمان با ش��كايت مردي 
درباره گم شدن ناگهاني همسرش در دستور 
کار مأموران پليس پايتخت قرار گرفت. مرد 
ميانسال به مأموران پليس گفت: من کارمند 
هستم و همس��رم خانه دار است. امروز عصر 
همسرم براي خريد از خانه بيرون رفت و ديگر 
به خانه باز نگشت، تلفن همراهش خاموش 
شد و بعد هم هرچقدر جس��ت وجو کرديم 
او را پيدا نكرديم. با ش��كايت اين مرد پرونده 
به دستور قاضي عظيم س��هرابي در اختيار 
تيمي از کارآگاهان اداره يازدهم پليس  آگاهي 
قرار گرف��ت. مأموران پليس در نخس��تين 
گام دريافتند زن گمش��ده آخرين بار با مرد 
همسايه ديده شده اس��ت. از سوي ديگر در 
بررس��ي هاي دوربين هاي مداربسته محل 
حادثه مشخص شد زن گمشده روز حادثه به 
خانه مرد همسايه رفته و ديگر از خانه او بيرون 
نيامده است. در حالي که مأموران پليس مرد 
همسايه را به عنوان مظنون بازداشت کرده 
بودند با خبر ش��دند که جسد زن جواني که 
طناب و سيم مفتولي به دور گردنش بوده و 
شباهت هاي زيادي با زن گمشده دارد از سوي 
مأموران پليس شهرستان آبيك قزوين کشف 
شده است. پس از شناس��ايي جسد از سوي 
ش��اکي پرونده وارد مرحله تازه اي شد و مرد 
همسايه براي بازجويي در اختيار کارآگاهان 

اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 
    ادعاي عجيب 

متهم در بازجويي هاي اوليه منكر جرم خود 
شد اما وقتي با مدارك و داليل روبه رو شد در 

ادعاي عجيب گفت: زن فوت شده همسايه 
ما بود و به همين خاطر او را مي ش��ناختم. 
مدتي بود قصد داشتم مبل هايم را بفروشم 
اما مش��تري پيدا نكرده بودم ت��ا اينكه روز 
حادثه زن همس��ايه را ديدم. از آنجايي که 
مي دانستم زن ها با همس��ايه ها و بستگان 
خود در گروه هاي تلگرامي  و  واتساپي با هم 
ارتباط دارند از او خواستم که به خانه ام بيايد 
و از مبل هايم عكس بگيرد و براي فروش در 
گروه هاي دوس��تان و بستگان منتشر کند. 
زن جوان به خانه ام آمد که ناگهان حالش بد 

شد و فوت کرد. 
با ديدن اين صحنه شوکه ش��دم و از ترس 
جس��د او را با خودرو ب��ه بيابان هاي اطراف 
ش��هري در اس��تان قزوين منتقل و آنجا را 

رها کردم. 
   اعتراف به قتل 

 در حاليكه متهم ب��ا تناقض گويي ها قصد 
فريب مأموران پليس را داشت، تيم پزشكي 
قانوني در معاينات اوليه اعالم کرد زن جوان 
به قتل رسيده است، بدين ترتيب کارآگاهان 
متهم را دوباره مورد بازجويي فني قرار دادند 
که اين بار مرد همس��ايه به قتل زن جوان 
اعتراف ک��رد. وي در بازجويي ها در ادعايي 
گفت: روز حادثه از زن جوان خواس��تم که 
از مبل هاي��م عكس بگي��رد و در گروه هاي 
دوستان و بستگانش براي فروش منتشر کند 
که او هم قبول کرد و به خانه  ام آمد. زن جوان 
در حال گرفتن عكس بود که ناگهان شيطان 
مرا وسوسه کرد. زن جوان وقتي متوجه نيت 
ش��وم من ش��د با داد و فرياد قصد داشت از 
همسايه ها کمك بخواهد که او را خفه کردم. 
پس از اين جسدش را در بيابان هاي اطراف 

شهري در استان قزوين رها کردم. 
تحقيقات از متهم براي روشن شدن زواياي 

پنهان اين حادثه ادامه دارد. 

مسئوليت مرگ 6 زن و مرد كارگر
 به گردن ناظران بي مسئوليت


