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ایران و جهان

عروسی خونین 

با ۱۱ کشته و ۴۲ زخمی
 جشن عروسی زوجی جوان به دلیل بی توجهی مسئوالن تاالر پذیرایی 
به نکات ایمنی به کابوسی مرگبار تبدیل شد. در جریان این حادثه که 
تاالر پذیرایی »مانگه شه و« شهرستان  آذر ماه در  شامگاه پنج شنبه ۱۴ 
از  نفر  پنج  افتاد ۱۱ نفر کشته و ۴۲ نفر هم زخمی شدند.  اتفاق  سقز 

قربانیان حادثه کودک هستند.
امدادگران  و  پلیس  مأموران  که  بود  پنج شنبه  شامگاه   ۲۱:۳۰ ساعت 
مانگه  پذیرایی  تاالر  در  آتشین  حادثه  وقوع  از  اورژانس  و  آتش نشانی 
سقز  شهرستان  حوالی  ملقرنی  روستای  جاده  دو کیلومتری  در  شه و 
این داشت  از  اولین بررسی ها حکایت  باخبر و در محل حاضر شدند. 
وقوع آتش سوزی، مهمانان  به علت  برگزاری مراسم عروسی  که هنگام 
دچار وحشت شده و هنگام فرار از آتش دچار حادثه شده اند. همزمان 
با مهار آتش و ایمن سازی محل، مجروحان و مصدومان حادثه به مراکز 
درمانی شهرستان سقز منتقل شدند و تحت درمان قرار گرفتند. خیلی 
زود مشخص شد که ۱۱ نفر از شرکت کنندگان در مراسم جان خود را از 

دست داده اند و ۴۲ نفر دیگر هم تحت درمان قرار گرفتند.
دشواری امدادرسانی در تجمع مردم

محمد دولتی، رئیس آتش نشانی در توضیح حادثه گفت: آتش نشانان 
پس از وقوع حادثه راهی محل شدند، اما مسیر های منتهی به تاالر به 
علت هجوم مردم مسدود شده بود، برای همین امدادگران به سختی 

توانستند خود را به محل رسانده و آتش را مهار کنند.
یک بی احتیاطی

وی ادامه داد: بررسی های انجام شده نشان می دهد که مسئوالن تاالر 
برای گرم کردن محوطه داخل از چند بخاری که به کپسول گاز مایع 
وصل بود استفاده کرده بودند. همین موضوع سبب نشت گاز از شیلنگ 
و سپس حادثه آتش سوزی شده بود. وی در توضیح بیشتر هم گفت: 
مدیران تاالر برای اینکه مایع داخل کپسول زودتر گرم شود و گاز راحت تر 
به داخل بخاری ها منتقل شود کپسول ها را داخل آب گذشته و شعله ای 
هم زیر کپسول گذاشته بودند که شعله باعث ذوب شدن شیلنگ گاز و 

سپس نشت گاز و در ادامه انفجاز و آتش سوزی شده است.
هجوم به در خروجی

چیا صالحی بابامیری، شهردار سقز هم درباره علت مرگ قربانیان این 
حادثه گفت که هیچ کدام از قربانیان حادثه به علت سوختگی جانشان 
سبب  خروج  در  سمت  به  مهمانان  هجوم  بلکه  نداده اند،  دست  از  را 

سقوط آن ها به زیر دست و پا و سرانجام فوت عده ای شده است.
وضعیت وخیم ۲ مجروح

آخرین  توضیح  در  ویژه شهرستان سقز هم  فرماندار  کریمیان،  کامیل 
وضعیت مجروحان گفت که تالش ها برای درمان آن ها در جریان است 
با این حال وضعیت دو نفر از آن ها که در بیمارستان امام خمینی این 

شهر بستری هستند وخیم گزارش شده است.
از زبان شاهدان

یکی از شاهدان حادثه در شرح ماجرا گفت: هنگام حادثه ما به طبقه باال 
رفته بودیم و داشتیم برای صرف شام حاضر می شدیم که متوجه حادثه 
آتش سوزی در طبقه هم کف شدیم. همه وحشت کردیم و به سمت در 
خروجی هجوم بردیم. هر کسی به فکر نجات خودش بود برای همین 

همه روی زمین سقوط می کردند و عده ای زیر دست و پا ماندند.
شاهد دیگری هم گفت: شیلنگ گاز از کپسول جدا شده بود و آتش 
گرفته بود. یکی از کارکنان تاالر خواست که مانع انتشار گاز شود برای 
و  شده  جدا  دستش  از  شلینگ  اما  بود،  کرده  را خم  شیلنگ  همین 
آتش سوزی  ادامه  با  داد:  ادامه  وی  گرفت.  بیشتری  شدت  آتش سوزی 
ناگهان برق تاالر قطع شد و همه وحشت بیشتری کردند و با سرعت 
بیشتری به سمت در خروجی هجوم بردند. زنان و بچه ها مدام به زیر 
برای  بود  باریک  خیلی  هم  در خروجی  می کردند.  پا سقوط  و  دست 
همین عده ای مجبور شدند شیشه را بشکنند تا بتوانند راه فراری برای 

خودشان پیدا کنند.

نامه مرموز دختر جنایتکار

 به دادگاه
به  نامه ای  بود  مادرش محاکمه شده  قتل  به خاطر  که  افیونی  دختر 

قضات دادگاه نوشت تا رازگشایی کند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، رسیدگی به این پرونده 
از هشتم فروردین امسال به دنبال مرگ مرموز یک زن ۶۰ ساله به نام 
زیبا در خانه اش در خیابان انقالب آغاز شد. دختر وی به نام لیال که با 
پلیس تماس گرفته بود، گفت: مادرم به بیماری فراموشی مبتال و بسیار 
پرخاشگربود. اوروزانه تعداد زیادی قرص مصرف می کرد. آخرین بار من و 
مادرم با هم درگیر شدیم و مادرم با کارد آشپزخانه به سمتم حمله کرد. 
من برای دفاع از خودم او را هل دادم که سرش با دیوار برخورد کرد. من 
او را رها کردم و به سمت تراس رفتم تا قلیان بکشم، اما مادرم بار دیگر 
با چاقو به سراغم آمد و بساط قلیان را به هم ریخت و با چاقو به پا و 
شکمم زد که زخمی شدم. من همان موقع خانه را ترک کردم و وقتی 
برگشتم متوجه شدم مادرم جان سپرده است. در حالی که پزشکی قانونی 
علت فوت را ضربه مغزی و خون ریزی اعالم کرده بود لیال بازداشت شد و 

در شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در جلسه دادگاه برادر لیال، پدربزرگ و مادربزرگش برای وی حکم قصاص 
زمین خورد وسرش  مادرم  روز  بازجویی ها گفت: یک  در  لیال  خواستند. 
آسیب دید. همین موضوع باعث شد تا حال او بدتر شود. مادرم به بیماری 
به  دست  بار  یک  حتی  و  داشت  روانی  مشکل  او  شد.  مبتال  فراموشی 
خودکشی زده بود. وی درباره آخرین درگیری با مادرش گفت: ۲۷ اسفند 
قلیان  حال  در  من  شدیم.  درگیر  هم  با  مادرم  و  من  که  بود   ۹۷ سال 
کشیدن بودم که مادرم بساط قلیان را شکست و به سمتم حمله کرد. او 
نزدیک بخاری روی زمین افتاد و من بالفاصله بخاری را خاموش کردم و 
این آخرین دعوای ما با هم بود. روز هشتم فروردین امسال ما با هم هیچ 
درگیری نداشتیم. من از خانه بیرون رفته بودم تا دارو های مادرم را تهیه 
کنم، اّما وقتی به خانه برگشتم متوجه شدم که کسی در را باز نمی کند. 
به همین خاطر با آتش نشانی تماس گرفتم و از پلیس کمک خواستم. 
آن جا بود که پلیس در را باز کرد و با جسد مادرم روبه رو شدیم. پیشانی 
مادرم خونی بود و من گمان می کنم او هنگامی که قصد داشت در خانه 

را برای من باز کند به زمین افتاد و سرش زخمی شد.
نامه دختر جوان از زندان

با پایان دفاعیات این دختر، قضات وارد شور شدند تا برای او حکم صادر 
کنند، اما وی نامه ای به قضات دادگاه نوشت و گفت: قصد دارد حرف های 
تازه ای را در دادگاه مطرح کند.َ بدین ترتیب او بار دیگر در شعبه ۱۲ دادگاه 
دختر  نکرد.  مطرح  را  تازه ای  حرف  اما  شد،  حاضر  تهران  استان  کیفری 
جوان گفت: باور کنید من بی گناهم و مادرم را نکشتم. احتماالً وقتی با 

او درگیر شدم و او را هل دادم سرش به دیوار برخورد کرده است.
بازگشتم  وقتی  و  رفتم  بیرون  خانه  از  دارو  خرید  برای  موقع  همان  من 
لیال  بودم  شاهد  من  گفت:  لیال  برادر  سپس  بود.  شده  فوت  مادرم  که 
بار ها مادرم را که بدن ضعیفی داشت کتک زده بود. مادرم همیشه از او 
می ترسید. او سابقه خود کشی داشت و قبال چند بار دست به خودکشی 
زده بود. با پایان اظهارات پسر قضات وارد شور شدند تا درباره این پرونده 

تصمیم گیری کنند.

مشتریان بانکی برای دریافت رمز پویا تا پایان آذرماه مهلت دارند

کتک خوردن زن به خاطر جراحی زیبایی!

روابط عمومی بانک مرکزی در اطالعیه ای از مشتریان 
با مراجعه به سایت بانک خود  بانکی خواست  شبکه 
را  الزم  اقدامات  و  آگاه  پویا  رمز  فعال سازی  نحوه  از 

حداکثر تا پایان آذرماه ۹۸انجام دهند.
به گزارش اقتصادآنالین، روابط عمومی بانک مرکزی 
به  اعتباری  موسسات  و  بانک ها  اطالع رسانی  پی  در 
مشتریان خود مبنی بر فعال سازی رمز دوم پویا، در 
اطالعیه شماره چهار تاکید کرد: مهم ترین هدف این 
طرح، افزایش سطح امنیت در پرداخت ها و خریدهای 

اینترنتی بدون کارت است.
به  توجه  با  است:  آمده  اطالعیه  این  از  بخشی  در 

یا  اینترنتی  کالهبرداری های  توجه  قابل  افزایش 
همان فیشینگ و بروز اتفاقات ناخوشایند برای مردم، 
قطع رمز دوم فعلی و جایگزینی رمز دوم پویا یا همان 
یک بار مصرف، امن ترین روش است که در کشورهای 

مختلف نیز استفاده می شود.
این اطالعیه تصریح  بانک مرکزی در  روابط عمومی 
عملیاتی شدن  به  توجه  با  و  منظور  به همین  کرد: 
می شود  توصیه  مجددا  دی ماه،  ابتدای  از  طرح  این 
مشتریان شبکه بانکی با مراجعه به سایت بانک خود 
از نحوه فعال سازی آگاه و اقدامات الزم را حداکثر تا 

پایان آذرماه جاری انجام دهند.

مسافر اروپا وقتی به خانه اش در ایران بازگشت زنی را 
دید که نمی شناخت و وقتی راز عجیب را شنید شوکه 

شد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، چندی 
کتک  شوهرش  سوی  از  شدت  به  که  جوانی  زن  قبل 
بیمارستان منتقل شد و دختر جوان که  به  بود  خورده 
مادرش را همراهی می کرد با گریه ادعا کرد پدرش این 

بال را سر مادرش آورده است.
این صحنه درحالی رخ داده بود که چسب روی بینی زن 

جوان نشان از عمل زیبایی او داشت.
زن جوان از ناحیه بینی و فک دچار شکستگی شده بود 
و درد زیادی را تحمل می کرد که پزشکان دست به کار 
شدند و پس از تزریق چند داروی آرام بخش شروع به 

درمان زن کردند.
زندگی عاشقانه

زن جوان که منیر نام دارد پس از درمان به ماموران که 
به بیمارستان پا گذاشته بودند، گفت: سال ها قبل برای 
دیدن خواهرم به کشور ایتالیا رفتم و در هواپیما با مرد 

شیک پوشی که امیر نام داشت آشنا شدم.
وی افزود: خانواده ام وضعیت مالی خوبی دارند و در سفر 
با امیر مالقات کردم و در آن جا متوجه  ایتالیا یک بار 
شدم او مدیر یک شرکت خصوصی است و شرایط مالی 
خوبی دارد، اما وضعیت مالی امیر برای من مهم نبود و 

تنها رفتار و شیک بودنش مرا دل باخته خودش کرد.
این زن ادامه داد: بعد از یک ماه به ایران بازگشتم و به 

دیدن امیر رفتم، پس از مدتی با توجه به شناخت بیشتر 
خانواده  همراه  امیر  گرفتیم،  ازدواج  به  تصمیم  همدیگر 
با توجه به  نیز  ام  ام آمد و خانواده  اش به خواستگاری 
این  به  بودند  تحقیقاتی که خودشان کرده  و  صحبت ها 
ازدواج کردیم.  با هم  و  دادند  خواستگاری جواب مثبت 
همه چیز خوب پیش می رفت، امیر کمی بداخالق بود، 
اما مرد خوبی بود و کمتر با هم مشکل داشتیم و پس از 
چند سال دخترانم به دنیا آمدند، در ۳۹ سالگی صاحب 
دو دختر بودم و به خاطر زایمان های سختی که داشتم 

مدتی بعد دچار افسردگی شدم.
منیر به سختی ادامه داد: رفتار های امیر تغییر کرده بود 
و بدخلقی می کرد، اما هیچ وقت دست بزن نداشت، برای 
یک  سراغ  به  شوهرم  راهنمایی  با  ام  افسردگی  درمان 
مشغول  را  خودم  داد  پیشنهاد  دکترم  که  رفتم  مشاور 
ورزش کنم و تصمیم بر آن شد که برای سرگرم شدن و 

رهایی از فکر و خیال های منفی ورزش کنم.
نام  ثبت  ورزشی  باشگاه  یک  در  و  پذیرفت  نیز  شوهرم 
کردم آن جا دوستان زیاد و خوبی پیدا کردم و با توجه 
به این که بچه هایم بزرگ شده بودند در زمان سفر های 
خارجی شوهرم نگرانی ام کمتر بود و بیشتر با دوستانم 

بودم و ورزش می کردم.
و  بودند  کرده  زیبایی  عمل های  دوستانم  گفت:  منیر 
برای سورپرایز کردن شوهرم  تا من هم  دادند  پیشنهاد 
عمل زیبایی کنم به همین خاطر منتظر ماندم تا شوهرم 
به یک سفر خارجی طوالنی مدت برود تا من در فرصت 

مناسب این عمل زیبایی را انجام دهم.
که  آن شد  بر  تصمیم  و  انجام شد  هماهنگی ها  قبل  از 
عمل جراحی زیبایی بینی، پلک و گونه هایم را انجام دهم 
به  هفته ای  سه  کاری  ماموریت  به  شوهرم  که  روزی  و 

خارج از کشور رفت من نیز زیر تیغ جراح زیبایی رفتم.
کتک کاری

سه هفته از عمل زیبایی ام گذشت و روی بینی ام چسب 
داشتم و روی صورتم هنوز کبودی بود تا این که شوهرم 
ابتدا فکر کرد که  امیر وقتی مرا دید  بازگشت،  به خانه 
تصادف حرفی  درباره  چرا  گفت  و  ام  کرده  تصادف  من 
نزدی که من با لبخند گفتم نمی خواستم ناراحتت کنم 
که در همین لحظه دختر بزرگم از اتاقش بیرون آمد و 
با خنده گفت که تصادف کجا بود؟! مامان عمل زیبایی 

کرده است.
منتظر  لبخند  با  من  و  شد  تمام  دخترم  صحبت  وقتی 
خوشحالی شوهرم بودم در چهره اش عصبانیت را دیدم 
او مرا به باد کتک گرفت به حدی که بینی و فکم شکسته 
شد و همسایه ها به دادم رسیدند وگرنه معلوم نبود چه 

بالیی سرم بیاید.
شکایت از شوهر

امنیت  دیگر  گفت:  بود  بیمارستان  تخت  روی  که  منیر 
جانی ندارم و شاید دیگر صورتم درست نشود، از شوهرم 

شاکی هستم و می خواهم از او جدا شوم.
امیر  سراغ  به  و  شدند  عمل  وارد  ماموران  ترتیب  بدین 
رفتند و او را دستگیر کردند که امیر در دفاع از خود به 

ماموران گفت: من، همسر و فرزندانم را دوست دارم و 
حتی عاشق زنم هستم و روز اول که با منیر آشنا شدم 
به چهره اش عالقه مند شدم و پس از آن بود که رفتارش 

مرا شیفته خودش کرد.
اخالقی می کنم،  بد  اوقات  برخی  دارم  قبول  افزود:  وی 
ولی وقتی از سفر آمدم ابتدا فکر کردم همسرم تصادف 
کرده است و کلی ناراحت شدم، اما وقتی شنیدم همسرم 
عمل زیبایی کرده است عصبانی شدم، چون هیچ وقت 
دیگر  و  ببینم  چهره اش  در  تغییری  نداشتم  دوست 

کنترلم را از دست دادم.
مرد جوان ادامه داد: مجازات را می پذیرم و هر خسارتی 
باشد می پردازم، اما حاضر به جدایی از همسرم نیستم، 
چون او را دوست دارم و نمی خواهم دخترانم در نوجوانی 

طعم جدایی ما را بچشند.
پزشکی قانونی

کارشناسان پزشکی قانونی برای منیر طول درمان دادند 
و شکستگی بینی و فک نیز تایید شد و بازپرس پرونده 

برای امیر پرداخت دیه و مجازات را خواستار شد.
سه ماه بعد از این ماجرا امیر و منیر به دادسرا رفتند و 
زن جوان که از شکایت خود گذشته بود، گفت: من قبول 
دارم که اشتباه کردم و باید برای عمل جراحی زیبایی 
امیر  و وقتی صحبت های  از همسرم مشورت می گرفتم 
و  امیر  عاشق  بردم، من  پی  اشتباه خودم  به  را شنیدم 
بچه هایم هستم و شکایتم را پس می گیرم و قرار شد با 

هم به زندگی ادامه دهیم.

خبر

به دنبال برخی تبلیغات مبنی بر آب سوز کردن خودروها، 
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: علی رغم پیگیری های 
صورت گرفته برای دریافت اطالعات این طرح و بررسی 

صحت آن، تاکنون از مدعی آن خبری نشده است.
کردن  آب سوز  زمینه  در  تبلیغاتی  که  است  مدتی 
خودروهای سواری صورت گرفته و سایتی در این زمینه 
برای ثبت نام ایجاد شده است. در این سایت ادعا شده با 
خریداری و نصب تجیهزاتی به قیمت ۴.۵ میلیون تومان، 
به  نیازی  دیگر  و  کرد  آب سوز  را  خودرو  یک  می توان 

استفاده از سوخت بنزین نیست.
احمد نعمت بخش - دبیر انجمن خودروسازان ایران - در 
گفت وگو با ایسنا، در این رابطه اظهار کرد: این موضوع 
که چند سال پیش هم مطرح شده بود، چند وقتی است 
با  که دوباره در فضای مجازی مطرح شده است. فردی 
با  تا خودرو  باعث شود  می تواند  او  اختراع  اینکه  ادعای 
چند لیتر آب و یک جسم جامد به راه بیفتد، در سایت ها 
و شبکه های تلویزیونی حضور پیدا کرده است و فعاالن 

صنعت خودرو هم پیگیر این موضوع هستند.
وی ادامه داد: سال های گذشته نیز همواره افراد بسیاری 
ادعا کردند که اختراع آن ها می تواند باعث شود تا خودروها 
به جای سوخت بنزینی و فسیلی، با استفاده از آب کار 
نبوده  واقعیت  می شود،  ادعا  که  آنچه  تمامی  اما  کنند، 
است و این در حالی است که متاسفانه برخی افراد هم 

باور کرده، فریب خورده  و در سایت آن ها ثبت نام کرده اند.
حتی  و  ایران  خودروسازان  انجمن  کرد:  خاطرنشان  او 
مرکز تحقیقات شرکت های خودروسازی مختلف تقاضای 
و صحت  بررسی طرح  برای  مذاکره  و  این طرح  بررسی 
آن را داشتند، اما فرد مدعی با بیان اینکه مبادا اختراع او 
دزدیده شود، از حضور در مراکز تحقیقاتی اجتناب کرده 

است.
برای  سایتی  مدعی  فرد  ظاهراً  کرد:  اظهار  نعمت بخش 
به  که  هستیم  امیدوار  ما  است.  انداخته  راه  به  ثبت نام 
راستی به این اختراع دست پیدا کرده باشد، اما متأسفانه 
علی رغم پیگیری های انجام شده خبر جدیدی به دستمان 
حوزه،  این  در  ما  همکاران  از  یکی  حتی  است.  نرسیده 
وارد سایت این شرکت شده و برای آب سوز کردن خودرو 
ثبت نام کرده است، اما تا به امروز خبری از آن ها نشده 

است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: این طرح در 
هاله ای از ابهام و سکوت قرار گرفته است. اگر تولید چنین 
و  معدن  وزارت صنعت،  باشد،  داشته  حقیقت  محصولی 
و  و سازمان  محیط زیست  انجمن خودروسازان  تجارت، 
خرید،  به  حاضر  شک  بدون  ذی ربط  سازمان های  سایر 

حمایت و توسعه و تجاری سازی این طرح خواهند بود.
از  یکی  پیش  رابطه چندی  در همین  ایسنا،  گزارش  به 
اعضای هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم 

و صنعت اعالم کرد: این موضوع پایه ای در علم دارد اما 
کاربرد روزمره نداشته و ضمانتی هم برای آن وجود ندارد؛ 
بنابراین به مردم توصیه می کنیم که به هیچ وجه گول این 
تبلیغات را نخورند. کسانی که ادعا می کنند خودروهای 
و  صنعتی  معتبر  مراجع  از  یک  هیچ  در  دارند،  آب سوز 
در  حتی  و  نگرفته اند  قرار  مطالعه  مورد  کشور،  رسمی 
کشورهای پیشرفته ای همچون آمریکا نیز نمونه خودروی 
آب سوز وجود ندارد. برای ما عجیب است که چگونه اجازه 

تبلیغات چنین ادعاهایی داده می شود!؟
به گفته امیرحسین کاکایی، جایگزین کردن سوخت با آب 

بعد از مدتی به تمام اجزای داخلی موتور و خودرو آسیب 
زده و باید مبلغ کالنی بیشتر از هزینه سوخت و بنزین، 

هزینه تعمیر خودرو کرده و حتی قید کل خودرو را زد.
خودرو  صنایع  مدیرکل   - مفیدی  سیدرضا  همچنین 
این  در   - تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،   نیرومحرکه  و 
رابطه تاکید کرده بود که تاکنون هیچ مجوزی در خصوص 
نشده  صادر  آب سوز  خودروهای  تجهیزات  پیش فروش 
است. در این شرایط سازمان ملی استاندارد ایران نیز در 
در  مجوزی  هیچ  که  کرد  اعالم  ایسنا  پیگیری  به  پاسخ 
زمینه تجهیزات آب سوز کردن خودروها صادر نکرده است.

نظر خودروسازان درباره خودروی آب سوز!


