انفجارلولهگازدرشهران

تلخ و شیرین حوادث در سال95
مرجانهمايوني/ســال95شــاهدحوادثتلــخوناگوارودرعينحالشــيرينيبوديــم.دراینگزارشنگاهيبــهمهمترينحوادث
سالگذشتهانداختيم.

ســاعت چهار و ســي دقيقه روز جمعه 28،خردادماه امسال ،انفجار
لولهگاز در فلكه اول شهران ساكنان اين منطقه را شوكه كرد .دو نفر از
كارگرانيكه در تونل مترو مشغول حفاري بودند جان خود را از دست
دادند و دو فرد ديگر به صورت سرپايي از سوي نيروي اورژانس تحت
درمانقرارگرفتند.
محل دقيق اينحادثه تقاطع خيابان يكم شــهران و خيابان كوهسار
بوده كه انفجار سبب ايجاد حفرهاي به طول حدود  100متر و عرض و
عمق بيش از 50متر شده است.
ابوالفضل قناعتي ،عضو هيأت رئيسه شوراي شهر تهران درباره اين
حادثــه گفته بود :كارگران در هنگام حفر تونل مترو بودند و دليل اين
انفجار برخورد بيل مكانيكي با لوله بوده اســت .درانفجار خط لوله2
ساختمان اداري و مسكوني اطراف دچار حريق شده بودند.
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كمتر كسي است كه داســتان عاشقانه يك دختر جوان و پسر اعدامي را
نشــنيده باشــد .دختر جواني براي مالقات با برادرش بــه زندان رفت و
هنگاممالقاتتلفني،دوســتبرادرش اميــرراديدكهزيرحكم اعدام
بــود .پرســتو از همــان لحظــه دل به اميــر بســت و از برادرش كه پشــت
ميلههاي آهني قرار داشــت درباره هم ســلولياش پرســيد .كنجكاوي
پرســتو باعث شد تا به راز محكوميت پسر  29ســاله پيببرد .آنطور كه
بــرادر گفته بــود ،امير حدود  8ســال قبــل در درگيري بر ســر يك كفش
كتاني برادر زادهاش را به قتل رســانده بود .اولياي دم خواهان قصاص
بودنــد اما تــاش خانواده امير باعث شــده بــود تا آنها بــه دريافت ديه
 200ميليــون توماني رضايــت دهند .اين در حالي بود كــه خانواده امير
يــاراي پرداخت اين مبلغ را نداشــتند و متهم جوان نيــز در چند قدمي
چوبه دار بود .پرســتور زماني كه ماجرا را شنيد ،تصميم عجيبي گرفت
كــه شــايد در مراحــل اول به نظر منطقــي نميآمد اما تالشــش باعث
شــد هم تصميمش عملي شــود و هم امير از مرگ نجــات يابد .دختر
جــوان تصميــم گرفت بــا جــوان اعدامــي ازدواج كنــد و براي رســيدن
به خواستهاش به دادســراي امور جنايي تهران رفت و درخواست خود
را كتبــاًاعالم كرد .ســرانجام با تصميم او موافقت شــد و دختر جوان با
حضــور در زنــدان روز ميــاد حضــرت علي(ع) بــه عقد پســر اعدامي
درآمد .از سويي با انتشار اين خبر در جرايد ،مردي نيكوكار به دادسراي
جنايــيتهرانرفــتوباپرداخت 200ميليونتومــانرضايتخانواده
مقتــول را گرفــت و در نهايت بــا رضايت خانــواده جوان مقتــول داماد
اعدامي شهريور امسال بعد از تحمل 8سال حبس از زندان آزاد شد.

