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حادثه

ســیما فراهانی | داغ شــان هنوز تازه اســت. 21 هفتــه از آن روز 
تلخ گذشــته ولی هنوز هم درســت مثــل روز اول عزادارنــد. داغ 
ریحانه و مهشــاد خانواده های آنها را از پــا درآورده؛ دو خبرنگار 
محیط زیســتی کــه روز دوم تیرماه بــر اثر تصــادف اتوبوس جان 
خود را از دســت دادند. پرونده پیگیری شد و فرازونشیب های 
زیادی داشــت. تا اینکــه در نهایت مقصران ایــن حادثه معرفی 
رئیــس  اســتان،  محیط زیســت  حفاظــت  مدیــرکل  شــدند. 
شهرستان و دبیر ستاد احیای استان و منطقه ارومیه عالوه بر 
گونی اتوبوس خبرنگاران شناخته شدند. با  راننده، مقصران واژ
این حال هنوز تسکینی برای دل های داغدیده این دو خانواده 
وجود نــدارد، امــا آنها به دنبال کشــف حقیقت هســتند. پیگیر 
پرونــده هســتند و در گفت وگو با خبرنــگار »شــهروند« از روزگار 

سخت شان می گویند:

علی سلطان محمدی، همسر مهشاد کریمی است. دختری که 
اجل مهلتش نداد تا به عروســی خودش برســد. حاال خانواده اش 
مانده اند بــا داغی بزرگ که هیچ تســکینی برایش پیــدا نمی کنند. 
دامادی که نتوانســت لبــاس دامــادی اش را به تن کنــد، هنوز هم 

اشک می ریزد.
21 هفتــه برایش به اندازه 21 ســال گذشــته اســت، امــا همچنان 
مثــل روز اول عــزادار عروســش اســت: »از ایــن ناراحتــم کــه چــرا 
مخالفــت نکــردم. مهشــاد آنقــدر ذوق داشــت بــرای رفتن بــه این 
سفر که نتوانســتم مخالفت کنم. حتی با دیدن خوشحالی او، من 
هم ذوق کردم. بــه او گفتم همه کارهای باقیمانده عروســی مان را 
انجام می دهم. تو با خیال راحت برو. وقتی برنامه های سفر را برایم 

می خواند، ذوق داشت. مهشاد عاشق کارش بود.«

زندگی مان نابود شد
اینهــا را با اشــک می گویــد: »هنوز هــم مثــل روز اول داغ مــان تازه 
اســت. حتی ذره ای نتوانســته ایم آرام شــویم. هیچ تسکینی برای 
دل داغدیده ما وجود ندارد. پدر و مادر مهشاد در وضعیت روحی 
بدی به سر می برند. هیچ چیز نمی تواند آنها را آرام کند. مهگل تنها 

خواهر مهشــاد حاال خود را بی کس و تنها می بیند. او چهار ســال از 
مهشاد کوچک تر بود. چون پدر و مادرشان سر کار می رفتند، این 
دو خواهر با هم بزرگ شــدند. مهگل حاال بزرگ ترین تکیه گاهش را 
از دســت داده اســت. مگر می شــود آرام بگیرد. هیچکس به اندازه 
مهگل حالش بد نیســت. زندگــی مــا در آن روز تلخ یعنــی 21 هفته 

پیش نابود شد.«
دلتنگی در صدایش موج می زند. دلتنگ عروســی که هیچ وقت 
نتوانســت زندگــی مشــترکش بــا او را تجربــه کند: »مهشــاد عاشــق 
کارش بود. دلســوزانه کار می کرد. دغدغه محیط زیســت را داشت. 
گزارش هایــی می نوشــت کــه تاثیرگــذار بــود. او مصرانــه مصاحبــه 
ک و تبعات عدم اجرایش می نوشــت.  می گرفت. از قانــون هوای پا
اولین بار مهشــاد بود که ماجرای مازوت ســوزی را کشــف کرد. کنار 
خــودم نشســته بــود و از طریق یــک ســایت بین المللی، شــاخص 
هوای تهران را بررسی کرد. در نهایت به مازوت سوزی رسید. گزارش 
نوشت و مسئوالن ســازمان حفاظت محیط زیســت را مورد سوال 
قرار داد. سرانجام به مصرف سوخت مازوت در برخی نیروگاه های 
تهران اعتراف کردند. برای همین هم وقتی به آن سفر رفت با عشق 

و عالقه زیاد رفت.«

مقصران بیشتر
آخریــن بــار چهار ســاعت پیــش از حادثــه با همســرش صحبت 
کرد. وقتی مهشــاد داشــت از برنامه های این ســفر بــه او می گفت، 
هرگز تصــورش را هم نمی کرد که دیگر عروســش را نبیند: »مهشــاد 
برایم چند عکس فرستاد. تلفنی به صورت کلی از برنامه های سفر 
گفت. ولی گفــت بقیه اش را وقتی برگشــت با جزئیــات برایم تعریف 
می کنــد. اما دیگــر هرگز نه صدایــش را شــنیدم و نــه او را دیدم. پنج 
روز مانده بود به عروسی مان که مهشــاد را از دست دادم. حاال هم 
مقصران حادثه را مشــخص کرده اند. در اینکه راننــده مقصر بوده 
شکی نیست. بقیه مســافران هم این را تایید می کنند که راننده از 
نقص فنی اتوبوس خبر داشــته اســت. برای همین اصال نباید این 
سفر را می رفت. با این حال این پرونده در سطح مسئوالن محلی، 
بررسی شده، دادستانی شهرســتان نقده تحقیقات را انجام داده 

است. کارشناسی و اعالم نظر هم شد. بعد از آن پرونده برای بررسی 
مقصران ســطوح باالتر به ارومیه ارجاع داده شــد. این ارجاع قطعا 
به تهران هم خواهد رســید. برای بررسی میزان تقصیر کسانی که از 
گر تحقیقات بیشتری  پایتخت هماهنگی ها را انجام دادند. قطعا ا
صورت بگیرد، مقصران بیشتری هم پیدا می شود. بحث ما بحث 
انتقام نیســت. فقــط می خواهیم دیگر چنیــن اتفاقــی رخ ندهد. 
گر بررســی گســترده تری صورت بگیرد، سطوح مقصران هم  قطعا ا

باالتر خواهد رفت.« 

نمی توانم حال مان را توصیف کنم
بهــراد مهرجو، همســر ریحانه یاســینی هم پیگیر پرونده اســت. 
او از داغ بزرگــی که خــودش و خانواده اش دیده انــد، می گوید. او نیز 
به دنبال مقصــران دیگر این ماجراســت. بهراد تمام ایــن حادثه را 
بی عدالتی می داند: »هیچکدام شرایط خوبی نداریم. روحیه همه 
ما خراب است. شاید برای همه این مساله و اتفاق تلخ، عادی شده 
باشــد، اما ما همچنان داغداریم. هنوز هم در شــوک حادثه به ســر 
می بریــم. باورم نمی شــود که ریحانه دیگر نیســت. نمی توانــم واژه 
مناسبی برای توصیف حال مان پیدا کنم. ولی هنوز هم این مساله 
را نپذیرفته ایم. با یک خواب و رویا از ریحانه دوباره همانقدر عذاب 
می کشیم. با دیدن یک عکس و خبر از این اتفاق دوباره داغ ریحانه 

تازه می شود. مگر می شود چنین مساله ای را فراموش کرد.«

مسئوالن تهرانی هم مقصرند
او ادامه می دهد: »برای همین است که می گویم مقصران دیگری 
هم باید معرفی شود. در کارشناسی اول فقط راننده مقصر بود. ولی 
مگر می شود حادثه ای به این بزرگی فقط یک مقصر داشته باشد. 
برای همین وکیل پرونده اعتراض کرد و حاال مقصران اســتانی هم 
معرفی شده اند. ولی به نظر من مســئوالن در تهران نیز باید مقصر 
معرفی شوند. چون تمام هماهنگی ها در تهران انجام شد. خودم 
در کنار همســرم بودم و در جریان تمام این اتفاقات هســتم. برای 
همیــن امیدواریــم که ایــن بررســی ها و تحقیقــات دقیق تــر و بهتر 
صورت بگیــرد. چون دو خانواده عزادار شــده اند و روزگار ســختی را 

 کالهبرداری رادیویی
 این بار از سوی یک زن و شوهر 

زن و شــوهری کــه بــا ترفند برنــده شــدن در مســابقه رادیویی 
اقدام به کالهبرداری از شــهروندان کرده بودند، از سوی پلیس 

فتا دستگیر شدند.
چنــدی پیش شــهروندی بــه پلیــس فتــا مراجعه و اعــالم کرد 
کــه زنی پــس از تماس بــا او، خود را مجــری یک برنامــه رادیویی 
معرفــی و ادعــا کــرده کــه او برنــده یــک مســابقه رادیویی شــده 

است. 
ایــن زن فضــای محیطــی را به گونــه ای ایجــاد کــرده بــود کــه 
مالباخته تصــور می کرد واقعا از یک اســتودیوی ضبط رادیویی 
بــا او تمــاس گرفتــه شــده اســت. از طرفــی دیگر نیــز بــا توجه به 
اینکــه فردی که خــود را مجری معرفی کرده بــود، صدای خوبی 

کی، فریب آنان را خورده است. هم داشته، شا
 در همیــن راســتا نیــز از مالباختــه خواســته شــده تــا بــرای 
دریافــت جایزه اش ســریعا بــه نزدیک ترین دســتگاه خودپرداز 
بــرود. پــس از وارد کــردن کارت عابربانک به دســتگاه، کدهای 
مختلفــی را کــه مجرم از پشــت تلفن بــه او اعالم کرده بــود، وارد 

دستگاه کند. 
کی متوجه خالی شــدن  گهــان شــا بــا وارد کــردن ایــن کدها نا
حســابش شــده و پــس از آن نیــز دیگــر پاســخی بــه تماس های 
 او داده نشــد. بنابرایــن او هــم بــرای شــکایت بــه پلیــس فتــا 

مراجعه کرد.
با اعالم این شــکایت رســیدگی به موضوع بالفاصله در دستور 
کار مامــوران قرار گرفت.  مامــوران با انجام اقدامــات تخصصی و 
فنــی موفــق به شناســایی محــل اختفــای متهمــان شــدند. در 
همین راستا نیز مجوز قضائی دریافت شده و ماموران دو متهم 
را کــه یــک زن و یــک مــرد بودنــد در مخفیگاه شــان در جنــوب 

تهران دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.
در تحقیقــات انجــام شــده مشــخص شــد کــه دو متهــم زن و 
شــوهر بــوده و بــا همــکاری یکدیگــر تصمیم بــه چنیــن اقدامی 
گرفته  و بــا ترفند برنده شــدن در مســابقه اقدام بــه خالی کردن 

حساب شهروندان کرد ند.
در نهایــت متهمــان بــه همــراه پرونــده تشکیل شــده°و بــرای 
ادامه روند رســیدگی به جرم، روانه دادسرا شدند.  تحقیقات در 

این خصوص همچنان ادامه دارد.
فتــای  پلیــس  رئیــس  گــودرزی،  معظمــی  داود  ســرهنگ 
تهران بــزرگ با اعالم ایــن خبر  به شــهروندان هشــدار داد که به 
هیچ عنــوان فریــب چنیــن تماس هــا و وعده هایــی را نخــورده و 
مطمئن باشند که هیچ یک از شبکه های رادیویی و تلویزیونی 
برای اعالم برنده شــدن در مســابقه چنین کاری انجام نداده و 

چنین تماس هایی قطعا کالهبرداری است.

سرقت میلیاردی از شرکت به خاطر 
حسادت به مدیرعامل 

دزدی  در  پوشــش  به عنــوان  همسران شــان  از  متهمــان 
استفاده کردند

دو نفر از کارمندان شرکتی در شمال تهران به خاطر حسادت 
بــه مدیرعامل شــان، 15 میلیارد ریال از اموال شــرکت را ســرقت 

کردند. 
خصوصــی  شــرکت های  از  یکــی  در  ســرقتی  وقــوع  پــی  در 
الکترونیکی مشــخص شد که ســارق یا ســارقان مقادیر فراوانی 
امــوال مربــوط بــه شــرکت را بــه ارزش 15 میلیــارد ریــال  ســرقت 

کرده اند.  
گاهان نشــان از داخلی بودن سرقت داشت.  بررسی های کارآ
بدین ترتیــب مراقبت هــای ویــژه در خصــوص تــردد کارمنــدان 
شــرکت انجام و در ادامه مشــخص شــد کــه دو نفــر از کارمندان 
مورداعتماد شــرکت، ســرقت ها را با حضور همسران شان انجام 

داده اند.
بــا شناســایی مخفیــگاه یکــی از کارمنــدان، متهــم بــه همــراه 
همســرش دســتگیر و در تحقیقــات اولیه از متهمان مشــخص 
شد که حضور همسران در شــامگاه سرقت پوششی بوده است 

و همسران هر دو کارمند از سرقت بی اطالع هستند.
کــه متهــم  از تحقیقــات مشــخص شــد  در شــاخه دیگــری 
بــه  همدســتش  دســتگیری  از  اطــالع  از  پــس  پرونــده  دوم 
شهرســتان های اطــراف تهــران متــواری شــده اســت. او با قطع 
ارتباط بــا اعضای خانواده اش ســعی در ادامه زندگــی مخفیانه 

دارد.
گاهــان در  بــا رصدهــای دقیــق اطالعاتــی و هوشــمندی کارآ
نهایت سارق متواری در حالی که با لباس زنانه به مخفیگاهش 
تــردد داشــت شناســایی شــد. پــس از هماهنگی هــای قضائــی 

متهم در مخفیگاهش دستگیر و به این مرکز انتقال یافت.
گاهی  ســرهنگ »کرم یوســفوند« رئیس مرکز عملیات پلیس آ
تهران بزرگ با اعالم این خبر گفت: »متهمان در بازجویی های 
انتظامی انگیزه ســرقت را حســادت به مدیرعامل شرکت اعالم 
کردنــد. در نهایــت هر دو ســارق بــا دســتور قضائی روانــه زندان 

شدند.«

خبر3

گفت وگوی »شهروند« با خانواده 2 خبرنگار محیط زیست که در حادثه اتوبوس جان باختند

مقصران اصلی را معرفی کنید

یک کانــال در حال ســاخت در ورزشــگاه آزادی ریــزش کرد و 
یک کارگر نیز مصدوم شد.  

سیدجالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری تهران در باره جزئیات وقوع  این حادثه گفت: 
»ســاعت 11:06 روز چهارشــنبه یک مورد حادثه گرفتار شــدن 
فرد داخــل کانــال در حال حفــر در بلــوار ضلع غربی ورزشــگاه 
آزادی، خیابان وفایی به ســامانه 125 ســازمان آتش نشــانی و 
خدمات ایمنی شــهرداری تهران اعالم شــد. بالفاصلــه پس از 
آن دو ایســتگاه به محل حادثه اعزام شــدند. آتش نشــانان در 

مــدت زمان چهار دقیقه به محل رســیدند و مشــاهده کردند 
در مجــاورت یک بــرج، کانالی در حــال حفر بوده کــه یک کارگر 
افغانســتانی حــدودا 22 ســاله در محــل مشــغول بــه کار بوده 
اســت. به یک بــاره بخشــی از کانال تخریــب و این فرد تــا باالی 
ک گرفتار می شــود. آتش نشــانان بــا توجه به اینکه  کمر زیر خا
احتمال ریزش مجدد وجود داشــت، ایمن ســازی های الزم را 
انجام داده و عملیات رهاسازی فرد را آغاز کردند. آتش نشانان 
پس از مدتی تــالش، این کارگر را زنده اما آســیب دیده از داخل 

کانال خارج کرده و به عوامل اورژانس تحویل دادند.«

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی تهــران بــا بیــان اینکــه در 
گفــت:  گذشــته نیــز شــاهد حــوادث این چنینــی بوده ایــم، 
»مواردی بوده که کانال در حال حفر دچار ریزش شده و افراد 
را مدفون کرده است. چه بسا که این افراد جان خود را از دست 
داده اند. بنابرایــن از پیمانکاران تقاضا می کنیــم که اوال پیش 
که  ک را مــورد بررســی قــرار دهنــد. چرا از انجــام عملیــات، خــا
ک سســت باشــد احتمــال وقوع ایــن حــوادث افزایش  گر خا ا
پیدا می کند. همچنیــن کارگران نیز حتمــا از تجهیزات ایمنی 

استفاده کنند.«

مکث3

ریزش کانال در حال ساخت و مصدومیت یک کارگر


