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قاچاق سوخت با این همه کنترل چگونه ممکن است
هر روز خبرهایی از کشفیات قاچاق سوخت به گوش می رسد. 
سؤال این است که با توجه به قوانین سختگیرانه در این خصوص 
و کارت سوخت های مشخص چگونه قاچاق سوخت میسر است.
مطاعی از زاهدان

حفظ و حراست باغات و فضای سبز وظیفه ای عمومی است
در وضعیت بد اقتصادی کنونی چه بســا تأمیــن آب و کود و 
به کارگیری باغبان، ناظر و... ســخت باشد اما حفظ و حراست 
از باغات و فضاهای سبز شهری و رســیدگی به آنها وظیفه ای 
همگانی است که اگر شهروندی دید به هر دلیلی از رسیدگی 
به این امور کوتاهی شده چنانچه از دستش برمی آید باید وارد 
عمل شــده و اجازه ندهد شهر بی روح شــود. به خصوص در 
شرایط آلودگی هوای کالنشــهرها توجه به این مقوله بیشتر 
احساس می شود. قطعا در این شرایط باید با مسئوالن همکاری 
و همراهی کرد و این جزو کمترین کارهایی است که می توان 

انجام داد.
شماعی از تهران 

بی توجهی به حجاب، تبعات زیانباری خواهد داشت
مدت هاست به موضوع حجاب آن گونه که باید توجه نمی شود 
و شل حجابی رو به فراگیر شدن است. در واقع نیاز است حجاب 
بیشتر مورد توجه قرار گیرد و با فرهنگسازی گسترده اسالمی 

شاهد اصالح باشیم.
نوری از کرمانشاه

یارانه کاغذ را بازگردانند
اگر یارانه کاغذ بازنگردد همین میزان کتاب و مجالت هم دیگر 
چاپ نمی شوند و کال چاپ کاغذی منسوخ خواهد شد. آیا این 
اتفاق با چشم انداز فرهنگی کشوری در حال توسعه مثل ما 

همخوانی دارد؟
آل عبایی از تهران 

قیمت تعمیرات وسایل برقی و خانگی نیازمند نظارت و 
کنترل 

فصل گرما و تابســتان در پیش اســت و تعمیرات وسایل و 
دستگاه های برودتی ازجمله کولرها و یخچال ها و سرویس آنها 
امری اجتناب ناپذیر شده است، به خصوص با نوسانات و قطع 
و وصل های مکرر برق این قضیه بیشتر نمود خواهد یافت. در 
این میان برخی تعمیرکاران دستمزد تعمیرکاری یا تعویض 
قطعه را ده ها برابر کرده اند و از آنجا که اغلب به صورت سیار 
کار می کنند هر طور دلشان می خواهد عمل می کنند. شرایط 
سخت اقتصادی کنونی ایجاب می کند مسئوالن فکری برای 

این موارد الزم و ضروری کنند.
محمود بلیغیان از اصفهان

ایستگاه متروی شوش جمعه ها به دوچرخه سواران اجازه 
ورود بدهد

ایستگاه متروی شوش متأسفانه حاشیه اضافه سطح شیب دار 
برای ورود و خروج مسافران دوچرخه ســوار را فقط در ایام 
تعطیل دارد که آن هم مورد اســتفاده نیســت. در واقع نه 
مدیریت ایستگاه از این فضا استفاده بهینه و مفید می کند و 
نه اجازه می دهند دوچرخه سواران حداقل در روز تعیین شده 
از آن استفاده کنند.بارها روز جمعه با دوچرخه قصد ورود به 
ایستگاه را داشته ام که اجازه داده نشده است درحالی که نام 
ایســتگاه برای ورود با دوچرخه در روزهای جمعه ثبت شده 

است.
ابراهیم هادی از تهران

بیش از نیمی از بازنشستگان با حقوق پارسال سر می کنند
اردیبهشــت تمام شــد و خبری از حقوق بازنشســتگان نشد 
درحالی که من یکی از آن 65درصد جامعه بازنشستگانی هستم 
که حداقل بگیر هستم و حقوقم 3 میلیون و 900هزار تومان است. 
2 ماه سر کردن با حقوق سال گذشته برای من و خانوار 3 نفره ام 
باعث شده سوء تغذیه بگیریم تازه این در حالی است که ما اجاره 
خانه نداریم و من نمی دانم آن بازنشســتگانی که اجاره خانه هم 

می دهند چه می کنند.
بقایی از مشهد 

اینترنتی شدن همه تاکسی ها به صالح امنیت جامعه نیست
به تازگی اکثر تاکسی های تهران به جمع تاکسی های اینترنتی 
پیوسته اند و مسافران مجبور به استفاده از مسافرکش های شخصی 
در خیابان ها هستند. این موضوع از طرفی امنیت مسافران را به 
خطر می اندازد و از سوی دیگر چون نظارتی بر قیمت کرایه این 

قبیل مسافرکش ها نیست به ضرر مسافران تمام می شود.
الناز حقیقی از تهران

تاکسی های مسیر ونک به رسالت در اوج ساعت تردد نیستند
در اوج ساعات تردد که انبوهی از مسافران و شاغالن قصد بازگشت 
به خانه هایشان را دارند تاکسی های مسیر ونک به میدان رسالت 
ناپدید می شــوند و چند تایی هم که کناری ایســتاده اند فقط 
دربستی می روند آیا بهتر نیست یک ناظر دائمی در دو سوی خط 
باشد و بر عملکرد تاکســی ها نظارت کند. این وضعیت در مورد 
ون ها کمتر دیده می شود و آنها هر چند کم تعداد در ساعات اوج 

تردد در میدان ونک به سمت رسالت حضور دارند.
فهیمه سادات اصالنی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

تازه داماد 20روز قبل از مراسم عروسی دست به جنایت زد 

کلبه جنگلی، مخفیگاه قاتل فراری 
فقط 20روز مانده بود به جشن عروسی پسر جوان که او بر سر یک 
مسئله پیش پا افتاده و تنها به دلیل تنه زدن مرتکب جنایت شد. 
متهم به قتل پس از جنایت به شمال کشور گریخت و در کلبه ای 

جنگلی مخفی شد اما درنهایت به دام پلیس افتاد.
به گزارش همشهری، شامگاه ششم اردیبهشت امسال به قاضی 
ساسان غالمی، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که پسری جوان 
در جریان یک درگیری به قتل رسیده است. محل حادثه جنوب 
تهران بود و تحقیقات نشــان می داد که درگیری میان 3جوان 
مقابل سوپرمارکتی رخ داده است. آنطور که شاهدان می گفتند 
قاتل به همراه یکی از دوستانش بود و مقتول نیز در حال گذر از 
آن منطقه بود که با قاتل چشم در چشم شد و پس از آن درگیری 
میان آنها آغاز شد. قاتل که جوانی 27ساله بود با چاقو به سمت 
مقتول هجوم برد و ضرباتی به او زد و همراه دوســتش پا به فرار 
گذاشت. پسر مجروح نیز به بیمارستان منتقل شد اما جانش را 
از دســت داد. با این اطالعات قاتل و دوستش تحت تعقیب قرار 
گرفتند تا اینکه دوست وی دستگیر شــد. او گفت: روز حادثه 
دوستم مهران )متهم به قتل( به دنبال من آمد تا با هم در محل 
چرخی بزنیم. در حال قدم زدن بودیم که مقابل ســوپرمارکت 
محل با مقتول مواجه شــدیم. مقتول از بچه های محل بود و تا 
جایی که می دانم او و مهران از مدت ها قبل برای یکدیگر کری 
می خواندند. اختالف آنها خیلی جدی نبود اما وقتی برای خرید 
سیگار به داخل مغازه سوپرمارکت رفتم، ظاهرا آنها درگیر شده 
بودند. وقتی بیرون آمدم و دیدیم مقتول غرق در خون روی زمین 

افتاده از ترس به همراه مهران فرار کردم. 
تیمی از مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران تحقیقات خود را 
برای بازداشت قاتل فراری که پس از جنایت از محل سکونت خود 
متواری شده بود ادامه دادند تا اینکه متوجه شدند او به یکی از 
شهرهای استان گلستان فرار کرده و در کلبه ای در جنگل مخفی 
شده است. با این سرنخ مأموران راهی استان گلستان شدند و قاتل 
را در مخفیگاهش دستگیر کردند. او پس از انتقال به دادسرای 
جنایی تهران و اعتراف به قتل با قرار قانونی بازداشت شد و گفت:  
اختالف من و مقتول خیلی جدی نبود؛ در حد یک کری خوانی. 
اما روز حادثه دعوای ما به خاطر تنه زدن شــروع شد. آن روز به 
همراه دوستم قصد رفتن به بنگاه امالک را داشتم. 20روز مانده 
بود به جشن عروسی من و دختر موردعالقه ام و می خواستم یک 
خانه کوچک اجاره کنم . همان موقع مقتول را دیدم و با هم چشم 
در چشم شدیم. توجهی نکردم و دوستم به مغازه رفت تا سیگار 
بخرد. من هم می خواستم به داخل بنگاهی که کنار سوپرمارکت 
قرار داشت بروم که شانه هایم با شانه های مقتول برخورد کرد و 
وقتی هردو به هم اعتراض کردیم دعوا شروع شد. ما به خاطر تنه 
زدن درگیر شدیم و اصال نمی دانم چه شد که چاقو به او برخورد 
کرد. راستش چاقو همراه او بود که ابتدا با چاقو شیشه ساعتم را 
شکست و من درحالی که می خواستم چاقو را از دستش بگیرم 
نمی دانم چه شد که به او برخورد کرد و به قیمت جانش تمام شد.

متهم ادامه داد: وقتی مقتول روی زمین افتاد، ترســیدم و فرار 
کردم. شبانه وسایلم را جمع کردم و به زادگاه پدری ام در یکی از 
شهرهای استان گلستان رفتم و با اجاره کردن یک کلبه در وسط 
جنگل در آنجا مخفی شدم تا اینکه پلیس مرا دستگیر کرد. پس 
از اعترافات قاتل، برای او قرار بازداشت صادر شد و تحقیقات در 

این پرونده ادامه دارد.                 

 فناوری های نوین
عامل پیشگیری از سرقت است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن اشاره 
به راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم، به روزرسانی فناوری ها در 
کنترل و پیشگیری از سرقت را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: 
سارقان با به روزترین روش های سرقت آشــنایی دارند و برای 
مقابله با آن الزم است از فناوری های نوین و به روز استفاده شود.

اصغر جهانگیر، در نخستین جلسه مرکزی پیشگیری و مقابله با 
سرقت که با حضور نمایندگان دستگاه های ذیربط و به ریاست 
معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار 
شد به قدر و سهم هر نهاد در رابطه با سرقت اشاره کرد و گفت: 
3 دســته در جامعه با موضوع سرقت در ارتباط هستند. کسانی 
که خودشــان مرتکب سرقت می شــوند، آنهایی که در خرید و 
فروش اموال مسروقه نقش دارند و مالباخته ها که ممکن است 
شخص یا یک سازمان دولتی و خصوصی باشند. او افزود: در ابتدا 
مهم ترین کار این است که سهم بخش های مختلف در موضوع 
سرقت مشخص شود. اگر یک سارق بداند که نمی تواند به راحتی 
مال سرقت شده را بفروشد و اگر فروخت به راحتی قابل شناسایی 
و پیگیری است، انجام جرم برای او مشکل خواهد شد. جهانگیر 
ادامه داد: قانون در پیشگیری از سرقت سهم قابل توجهی دارد 
ولی اینطور نیست که تنها با قانون به معنای واقعی، سرقت کاهش 
پیدا می کند ولی در عین حال قانون به عنوان نقش بازدارنده باید 
متناسب با جرم باشد. وی افزود: در حوزه قوانین، قانون سنگین 
کم نداریم ولی قوانین به دلیل اینکه دائم با ارفاقات مختلف روبه رو 
می شود شرایطی را فراهم می کند که مورد عنایت قرار نگیرد. 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: 
شرایط ســخت اقتصادی، تورم و تحریم ها به قدر کافی موجب 
نگرانی مردم شده اســت. در این بین اگر مالی هم از آنها سرقت 
شود شرایط برایشان بسیار دشــوار خواهد بود لذا در محله های 
محروم که اهالی، نمی توانند هزینه ای برای استخدام نگهبان محله 
کنند بسیج به عنوان مردمی ترین نهاد کشور می تواند این وظیفه 
را برعهده بگیــرد. جهانگیر، اســتفاده از فناوری های نوین در 
پیشگیری از ســرقت را مهم دانســت و بیان کرد: به روزرسانی 
فناوری ها در کنترل و پیشــگیری از سرقت بسیار حائز اهمیت 
است. زیرا سارقان با به روزترین روش های سرقت آشنایی دارند و 
برای مقابله با آن الزم است از فناوری های نوین و به روز استفاده 
شود. وی در پایان به نقش بیمه ها اشاره کرد و گفت: اغلب بیمه ها 
تاکنون به معنای کامل کمک حال مردم در امر سرقت نشده اند و 
بیشتر به عنوان سازمان درآمدی ایفای نقش می کنند. بیمه ها به 
هنگام بیمه کردن خودروها یا منازل باید الزامات آموزشی را در 
دستور کار داشته باشند؛ به طور مثال اگر قرار است منزلی را بیمه 
سرقت کنند راه های پیشگیری از سرقت با توجه به محیط و محل 
سکونت و ویژگی های آن نیز در دستور کار قرار گیرد و درصورت 
بروز سرقت، راه های جلوگیری از تکرار آن را آسیب شناسی کرده و 
حسب مورد به مراجع مربوطه برای اصالحات الزم را اعالم کنند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

ریزش هولناک برج 10طبقه  در حال ساخت در آبادان چندین قربانی و مفقودی برجای گذاشت

بــرج 10طبقــه در حال ســاخت 
 متروپل آبادان که قرار بود به مرکزی

تجاری - تفریحی در این شهر تبدیل 
شود در یک چشم برهم زدن به تلی از خاک تبدیل شد 
و قربانیان زیادی گرفت. این حادثه تلخ در شرایطی 
اتفاق افتاد که بنابر گفته اهالی منطقه، هشدارهای 
مکرری درباره ایمنی این ساختمان به مالکان آن داده 

اما نادیده گرفته شده بود.
به گزارش همشــهری، برج های دوقلوی متروپل در 
خیابان امیری آبادان قرار داشت. از مدت ها قبل یکی 
از برج های متروپل که مجتمعی اداری و پزشکی بود 
افتتاح و شروع به کار کرده و همزمان ساخت برج دیگر 
در مجاورت آن آغاز شده بود. هرچند در طبقه همکف 
برج در حال ساخت چندین مغازه که کافه و رستوران 
شروع به کار کرده بودند اما در طبقات هیچ مغازه ای 

راه اندازی نشده بود.

برجی که آوار شد
ظهر دیروز در شرایطی که شمار زیادی از کارگران در 
برج در حال ساخت متروپل مشغول کار بودند ناگهان 
برج شروع به لرزیدن کرد و در یک چشم بر هم زدن 

ریزش کرد و به تلی از خاک تبدیل شد.
شاهدان باورشــان نمی شــد برجی که هنوز افتتاح 
نشده فروریخته است. گردوغبار ناشی از ریزگرد که 
در شهر وجود داشت از یک سو و گرد و خاک ناشی از 
ریزش برج سبب شد که دیگر چشم، چشم را نبیند. با 
وجود این از همان دقایق اولیه گروه های امداد و نجات 
از هالل احمر، آتش نشانی و اورژانس خود را به محل 
حادثه رساندند و تالش برای نجات افرادی که زیر آوار 
گرفتار شده بودند آغاز شد. هنوز به درستی معلوم نبود 

که چند نفر در این حادثه مصدوم شده یا جان خود را 
از دست داده اند. وجود چند رستوران و کافه در طبقه 
همکف و همچنین فعالیت پارکینگ  برج  بر نگرانی ها 
دامن می زد. حتی خبری از سوی افراد محلی منتشر 
شد که از حضور دســت کم 80نفر در ساختمان در 
زمان حادثه حکایت داشت اما هنوز هیچ چیز به طور 
دقیق مشــخص نبود. در همان ســاعت های اولیه 
شــبکه های اجتماعی از تصاویر ضبط شده توسط 
شهروند- خبرنگاران درباره حادثه ریزش برج متروپل 
پر شد. شــهروندان آبادانی با استفاده از دوربین های 
موبایل شــان صحنه تلخ و دلخراش آوار به جامانده از 
متروپل را به تصویر کشیده بودند که دل هر بیننده ای 
را به درد می آورد. از سویی حمید مرانی پور، دادستان 
آبادان از صدور حکم بازداشــت پیمانــکار و مالک 

متروپل خبر داد.

آمار مصدومان و جان باختگان
در شــرایطی که شــمار زیادی از نیروهای امدادی 
از آبادان و شــهرهای مجاور مشــغول آواربرداری و 
امدادرســانی بودنــد 2تیــم ســگ های زنده یاب 
هالل احمر نیز به محل حادثه رسیدند و  دقایقی بعد 
پیکر نخســتین جان باخته از زیر آوار بیرون کشیده 
شد. مهدی ولیپور، سرپرست سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر در این باره به همشهری می گوید: 
تا ساعت20 دوشــنبه  )دیروز( این حادثه 6قربانی 
داشت که 4نفر در محل حادثه جان خود را از دست 
دادند و یکی از آنها پس از انتقال به بیمارستان جان 
باخت. همچنین براساس جمع بندی های انجام شده 
این حادثه تاکنون 32مصدوم داشته است. از سویی 
پیش بینی می شود افراد زیادی زیر آوار محبوس شده 

باشند که عملیات بدون لحظه ای توقف برای روشن 
شدن سرنوشت همه حادثه دیدگان ادامه دارد.

پیش بینی ریزش متروپل
این حادثه هولناک در شرایطی اتفاق افتاد که مدتی 
قبل و درحالی که ســاختمان در حال ســاخت بود 
برخی افراد در شبکه های اجتماعی نسبت به ایمنی 
سازه ساختمان هشدار داده و پیش بینی کرده بودند 
که متروپل به دلیل ناایمن بودن به روز افتتاحیه اش 
نخواهد رســید و پیش از آن تخریب خواهد شــد. 
همچنین تصاویری از مراحل ساخت این ساختمان 
نیز در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود که نشان 
می داد درحالی که متروپل مراحل ساخت خود را طی 
می کند اما سقف برخی از طبقات به دلیل ضعیف بودن 
سازه خم شده و احتمال ریزش آنها زیاد است. به رغم 
این هشدارها اما ساخت متروپل به همان شکل ناایمن 
توســط مالکان آن ادامه پیدا کرد تا اینکه سرانجام 
روز گذشــته این ســاختمان فروریخت.ریزش این 
ساختمان آن هم پیش از شــروع به کار آن در حالی 
رخ داده که پیش از این مدیرعامل هلدینگ سازنده 
برج در گفت وگویی که مرداد سال گذشته در رسانه ها 
منتشر شده بود درباره این برج گفته بود: سازه بتنی 
متروپل کامال ضد زلزله و با شمع های 27متری ساخته 
شده است. وی گفته بود که قرار است در این برج عالوه 
بر واحدهای تجاری،  فودکورت دوبلکس،  رستوران 
سنتی دوطبقه،  سالن سینما و پارکینگ طبقاتی با 
ظرفیت استقرار 700خودرو و ... مشغول به کار شوند. 

دستور ویژه رئیس جمهور
حاال و پس از ریزش هولناک برج متروپل، رئیس کل 

دادگستری استان خوزستان دستور بررسی دقیق 
علت و عوامل حادثه ریزش ساختمان در دست 
احداث متروپل و امدادرســانی بــه مصدومان و 
برخورد سریع و قاطع با مسببین حادثه را صادر 
کرده است. ســیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 
که به عمان سفر کرده است نیز به محض اطالع 
از وقوع ایــن حادثه به معاون اول خود دســتور 
داد ضمن اعزام گروه های امداد و نجات سازمان 
آتش نشانی تهران برای امداد به آسیب دیدگان، 
تمامي امکانات استانی و کشوری را برای رسیدگی 
فوری به ســانحه ریزش ســاختمان در آبادان و 

رسیدگی فوری به مصدومان را  به کار گیرد. 
رئیس جمهور ضمن ابــراز همدردی صمیمانه با 
خانواده های جان باختگان کــه طبق گزارش ها 
غالبا از کارگران زحمتکش بوده اند، دســتور داد 
رســیدگی به وضعیت این خانواده ها در اولویت 
قرار بگیرد و گزارش روند امداد رسانی برای وی 

ارسال شود.
محمــد مخبــر، معــاون اول رئیس جمهور نیز 
بالفاصله پس از اطالع از وقوع ریزش ساختمان 
متروپل در شــهر آبــادان، در تماس های تلفنی 
جداگانه با استاندار خوزستان و فرماندار آبادان، 
دستورات الزم برای بسیج امکانات جهت کمک 
به مصدومان و مجروحان این حادثه را صادر کرد 
و ضمن تسلیت به خانواده های جان باختگان این 
حادثه و ابراز همدردی با مصدومان، خواســتار 

بررسی دقیق علل وقوع این اتفاق شد.
همچنین وزیر کشور نیز تماس تلفنی با استاندار 
خوزستان خواســتار به کارگیری همه امکانات 
برای رســیدگی فوری به حادثه دیدگان و نجات 

محبوسان احتمالی زیر آوار شد. 
 

آمادگی شهرداری تهران برای اعزام کمک 
به آبادان

ریزش ساختمان متروپل برای پایتخت نشینان 
یــادآور حادثــه تلــخ آوار شــدن ســاختمان 
خاطره انگیز پالســکو بود. حادثــه ای که در آن 
16آتش نشان و 6شــهروند جان خود را از دست 
دادند. شاید به همین دلیل بود که در ساعتی پس 
از حادثه در آبادان، سخنگوی شهرداری تهران از 
اعالم آمادگی مدیریت شهری برای اعزام نیرو به 
آبادان خبر داد. مطهر محمدخانی ضمن عرض 
تســلیت به خانواده درگذشــتگان این حادثه و 
همدردی با مردم آبادان گفت: تیم مدیریت شهری 
تهران همدالنه و با نگرانی اخبار آبادان را پیگیری 

می کند و آماده هرگونه کمک هستیم.
همچنین به دنبال این حادثــه علیرضا زاکانی، 
شهردار تهران در حساب شخصی خود در توییتر 
در مورد حادثه ریزش ساختمان 10طبقه متروپل 
نوشت: اخبار حادثه  ساختمان متروپل شهر  آبادان 
سبب نگرانی افکار عمومی و به خصوص مردم عزیز 
خوزستان شده است، تیم زبده و حرفه ای امداد و 
نجات آتش نشانی شــهرداری تهران با همراهی 
اعضای محترم شورا آماده کمک و اعزام به آبادان 

است. برای این عزیزان دعا می کنیم.

طناب دار بر گردن قاتل 2محیط بان
شــکارچی غیرمجاز که در جریان درگیری بــا محیط بانان در 
زنجان 2نفر از آنها را به شهادت رســانده بود، در زندان مرکزی 
زنجان قصاص شد.به گزارش همشــهری، عصر روز 16فروردین 
سال1400 دو نفر از محیط بانان زنجانی به نام های مهدی مجلل 
و میکائیل هاشــمی در منطقه فیله خاصه به سرنشــینان یک 
دستگاه نیسان مشکوک شــدند و به آنها دستور ایست دادند اما 

سرنشینان نیسان سرعت خودرو را بیشتر کرده و تالش کردند 
فرار کنند. تصمیم شکارچیان برای فرار و تالش محیط بانان برای 
متوقف کردن آنها به تعقیب و گریزی تمام تبدیل شد. شکارچیان 
که به سوی جاده زنجان-قزوین گریختند و وارد جاده ای فرعی 
شدند، ناگهان خودروی شان را متوقف کرده و شروع به تیراندازی 

به سوی محیط بانان کردند و هر دونفر را به شهادت رساندند.
یک روز بعد پیکر 2محیط بان شهید کشف شد و تحقیقات نشان 
داد آنها توسط شکارچیان غیرمجاز به شهادت رسیده اند. به این 

ترتیب متهمان دســتگیر شدند و معلوم شــد یکی از آنها قاتل 
2محیط بان است. این متهم در دادگاه کیفری یک استان زنجان 
محاکمه و به قصاص محکوم شــد و در نهایت با تأیید این حکم 
در دیوانعالی کشــور، صبح دیروز )دوشنبه( قاتل به دار مجازات 
آویخته شد. حجت االسالم صادقی نیارکی، رئیس کل دادگستری 
استان زنجان در این باره گفت: دستگاه قضایی با جدیت و براساس 
قانون به وظیفه خود عمل خواهد کرد و نمونه بارز این امر اجرای 

همین حکم بود.

متروپل در يک نگاه

بخشی از برج که 
فروریخت، نیمه 

سمت چپ از برج 
تجاری- تفریحی 

بود. جز طبقه 
همکف و پارکینگ، 

در سایر طبقات 
افرادی که حضور 
داشتند کارگرانی 

بودند که در 
حال تکمیل این 
ساختمان بودند. 

گزارش

برج دوقلوی متروپل از 2ساختمان 10طبقه تشکیل 
شــده که از طریق کوچه ای که از میان آنها عبور 
می کند، از هم جدا می شود. برج سمت چپ که از 
چند سال قبل افتتاح شده، برج اداری- پزشکی است و ساکنان آن 
عمدتا شرکت ها و دفاتر پزشکی، دفاتر وکال و دیگر دفاتر اداری است. 
به گفته یکی از ساکنان برج، صبح ها معموال افراد کمتری در دفاتر خود 
حضور دارند و بیشــتر فعالیت این بخش از برج بعدازظهرها شروع 
می شود. هرچند در این حادثه به برج اداری- پزشکی آسیبی نرسیده 
و ظاهرا فقط 2تیرآهن از برج بغلی روی آن سقوط کرده، اما باید یادآور 
شد که صبح ها افراد کمی در آنجا حضور دارند و به همین دلیل در این 
بخش از متروپل، کسی آسیب ندیده است. اما برج سمت راست که 
قرار بود برج تجاری- تفریحی و پارکینگ طبقاتی باشد، همان برجی 
است که ظهر دیروز ناگهان فروریخت. این برج هنوز به بهره برداری 
نرسیده بود و کارگران در طبقات آن ســرگرم کارهای ساختمانی 
بودند و ساختمانی نیمه ساز محسوب می شد. برج تجاری- تفریحی 
دارای یک در ورودی از خیابان اصلی اســت که این ورودی آن را به 
2قسمت تقسیم می کند و بخشی از برج که کامال فروریخته، بخش 
سمت چپ برج تجاری- تفریحی اســت. تنها مغازه هایی که در این 
قسمت از برج مشغول فعالیت بودند، مغازه های واقع  در طبقه همکف 
و نمای بیرونی هستند. یعنی مغازه هایی که نبش خیابان اصلی یا همان 
کوچه ای بودند که از میان برج تجاری- تفریحی و برج اداری- پزشکی 
می گذشت. به گفته یکی از ساکنان برج، بقیه مغازه ها در داخل مجتمع 
و طبقات باالیی هنوز به طور کامل ساخته نشده بودند و تنها کسانی که 
در آنجا حضور داشتند، کارگران بودند. با این حال در طبقه ششم این 
برج تازه ساز، دفتری تجهیز و راه اندازی شده بود که دفتر هولدینگ 
سازنده برج بود و از طریق یک پل به برج بغلی)برج اداری- پزشکی( 
وصل می شد و حاال این نگرانی وجود دارد که هنگام فرو ریختن برج، 
افرادی که در دفتر هولدینگ مشغول به کار بودند دچار حادثه شده 
باشند.این شاهد عینی درباره برج در حال ساخت که حاال بخشی از 
آن آوار شده نیز می گوید: مدتی قبل اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه 
برج نیمه ساز تجاری- تفریحی به دلیل ساخت غیراصولی، دچار مشکل 
شده و بخش هایی از ستون های آن شکم داده و خم شده است. اما بعدا 
سازندگان اعالم کردند که با بتن ریزی، مشکل را برطرف کرده و هیچ 
خطری برج را تهدید نمی کند. ماجرا این است که این برج در حالی فرو 
ریخت که هنوز هیچ باری روی آن نبود. چند طبقه از این برج قرار بود 
پارکینگ طبقاتی با ظرفیت صدها خودرو باشد. طبقات دیگر نیز قرار 
بود هایپرمارکت، فودکورت، طبقات تجاری و تفریحی باشند. حاال 
تصور کنید که اگر برج افتتاح شده و همه طبقات آن مملو از جمعیت 
بود و این اتفاق می افتاد، ابعاد فاجعه ای که حاال رخ داده، چقدر بیشتر 

و گسترده تر می شد. 

هر چند برج تجاری- تفریحی هنوز تکمیل نشده بود 
اما در طبقه ششم آن دفتر هولدینگ سازنده برج 

وجود داشت که از طریق پلی به برج سمت چپ وصل 
شده و رفت و آمد کارکنان دفتر از طریق این پل 

انجام می شد. 

تنها در طبقه همکف 
و نمای بیرونی برج 

بود که تعدادی 
مغازه فعالیت شان 

را شروع کرده 
بودند و سایر 

طبقات هنوز تکمیل 
نشده بودند

این همان کوچه ای است که میان برج 
اداری- پزشکی)سمت چپ( و برج

 تجاری- تفریحی)سمت راست( وجود 
داشت. در داخل این کوچه و در طبقه همکف 

نیز تعدادی رستوران و کافی شاپ فعالیت 
می کردند اما حادثه زمانی رخ داد که افراد 
زیادی در آنجا حضور نداشتند. چرا که این 

رستوران ها بیشتر شب ها شلوغ می شدند.

این همان برج
 اداری-پزشکی 

یا برج شماره یک 
متروپل است که 

سال 98 شروع به 
کار کرد. مدیرعامل 

هولدینگ سازنده 
برج به رسانه ها 

گفته بود که این برج 
از بهترین متریال 

ساخته شده و در برابر 
زلزله مقاوم است. 

مکث


