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چهارشنبه سوری پرحادثه

زمین های فاز 6اندیشه هنوز بالتکلیفند
پدرم 30ســال قبل با فروش دار و ندارش اقدام به ثبت نام برای 
دریافت زمین در فاز 6اندیشــه در شــهریار کرد. متأسفانه با 
گذشــت 3دهه هنوز نه زمینی به ما تحویل شده و نه پولمان را 

پس داده اند. مسئوالن امر به داد ما برسند که امثال ما بسیارند.
یاروند از شهریار 

انتقال آب رامیان متوقف شود
شهرستان کوهپایه ای رامیان با کمبود آب به خصوص در بخش 
کشاورزی مواجه است؛ زیرا حفر چاه های عمیق بدون مجوز در 
ســال های اخیر نفس آب های زیرزمینی را گرفته است. لطفا 

انتقال آب از شهرستان رامیان متوقف شود.
رامیار از رامیان 

نظارتی بر فروشگاه های زنجیره ای نیست
بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای گرانفروشی می کنند و با راه 
انداختن نمایش حراج و تخفیف و... خریداران را فریب می دهند 
و بر کار آنها هم نظارتی نمی شود. آیا وقت آن نرسیده قوه قضاییه 

به این موضوع جدی ورود کند.
خوارزمی از تهران

مردم دستورات بهداشتی کرونا را کنار گذاشته اند
این روزها درصد بزرگی از مردم دستورالعمل های کرونا را رعایت 
نمی کنند. الاقل پزشک ها که از باالترین اقشار در زمینه بهداشت 

هستند، بیماران و همکاران خود را مجبور به رعایت کنند.
 محمدرضا از بهشهر

تاکسی ها دستورات ستاد کرونا را لغو کرده اند
با شــیوع کرونا از تعداد مســافران تاکســی ها و ون ها کم و به 
کرایه ها افزوده شد. اکنون مدتی است تاکسی ها 4مسافر و ون ها 
11مسافر سوار می کنند؛ درحالی که هنوز کرونا هست و کرایه 

آنها براساس تعداد مسافر کمتر، ابالغ شده بود.
سلیمی از نارمک تهران

قیمت کاال در گذرهای گردشگری بازنگری شود
به تازگی برخی نقاط تهران تبدیل به گذر گردشگری ویژه شده اند 
که نمونه آن میدان ونک است.  توقع این است که قیمت اقالم 
عرضه شــده در این گذرگاه ها کمتر از مغازه ها و فروشگاه های 

بزرگ باشد،  اما این گونه نیست و بعضا گران تر هم هست.
پالیزبان از ونک تهران

شماره تلفن ارتباطی با خوانندگانبا مردم
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کوتاه از حادثه

زنی جوان که پــس از قتل دختر 

پیگیری
81روزه اش با جســد او به شمال 
کشــور ســفر کرده بــود پیش از 
محاکمه از سوی همسرش بخشیده شد و از مجازات 

قصاص رهایی یافت.
به گزارش همشــهری، تحقیقات در این پرونده از 
اواخر آذر ماه شروع شــد. روزی که مردی 56ساله 
به اداره پلیس رفت و خبر از ناپدید شــدن همسر و 
نوزادش داد. وی گفت که همســرش حدود 3ماه 
قبل زایمان کرده و دخترشــان به دنیا آمده است 
اما در اتفاقی عجیب هر دوی آنها به طرز مشکوکی 
ناپدید شده بودند. این مرد می گفت هر چه با موبایل 
همســرش تماس می گیرد خاموش است. حتی در 
بیمارســتان ها هم اثری از آنها پیدا نکرده است. با 
اظهارات این مرد پرونده ای در دادسرای جنایی تهران 
تشکیل شد. مأموران جست و جو برای یافتن ردی از 
مادر گمشده و دخترش را آغاز کردند تا اینکه حدود 
یک هفته بعد در یکی از شهرهای شمالی کشور اتفاق 
عجیبی رخ داد. آن روز زن جوانی به اداره پلیس این 
شــهر رفت و گفت که نوزادش فوت شده است. او 
مدعی شــد که وقتی نوزادش را به حمام برده، او از 

دستش سر خورده و داخل تشت آب افتاده و جانش 
را از دست داده است. ماجرا وقتی عجیب تر شد که 
زن جوان گفت حادثه در تهران رخ داده و وی پس از 
مرگ نوزادش، جسد او را برداشته و با خود به شمال 

کشور آورده است.
در این شرایط زن 30ساله به مراجع قضایی معرفی 
و برای او به اتهام سهل انگاری در نگهداری کودکش 
وثیقه 100میلیون تومانی صــادر و پرونده با صدور 
عدم صالحیت به دادســرای جنایی تهران فرستاده 

شد.
وقتی پرونده روی میز بازپــرس جنایی قرار گرفت 
معلوم شــد که زن 30ســاله همان زنی است که 
چند روز قبل  شــوهرش با حضور در دادسرا خبر از 
ناپدید شدن او و نوزادشان داده بود. در ادامه همسر 
این زن در دادسرای جنایی تهران حاضر شد و وقتی 
فهمید نوزادشان فوت شده، از همسرش به اتهام قتل 

شکایت کرد.
این زن وقتی پیش روی قاضی محمدتقی شعبانی، 
قرار گرفت درباره جزئیات مرگ دخترش گفت: روز 
حادثه به همراه دخترم به حمام رفته بودم. حالم اصال 
خوب نبود دچار  افسردگی پس از زایمان  شده بودم 

و  شب قبل با همسرم درگیری داشتم. آن روز ناگهان 
تعادلم را از دســت دادم و بچه از دستم سر خورد و 
داخل تشت آب افتاد. دچار شوک بزرگی شده بودم 
و ناباورانه به نوزادم که داخل تشــت افتاده بود نگاه 
می کردم. او ساکت شد و حرکت نمی کرد و فهمیدم 
که جانش را از دست داده است. وحشت عجیبی به 
جانم افتاد. بعد از 5دقیقه به خودم آمدم و او را از داخل 

پرونده حوادث مرتبط با چهارشــنبه سوری 1400با 

رویداد
جان باختن 19نفر و مصدومیت دســت کم 2817نفر 

بسته شد.
به گزارش همشهری، حوادث مرتبط با شب چهارشنبه آخر سال که از 
چند روز قبل آغاز شده بود، در این شب به اوج خود رسید تا افراد زیادی 
مجبور باشند سال نو را با جراحت های مربوط به انفجار ترقه آغاز کنند. 
گزارش های رســیده از شــهرهای مختلف از حوادث دلخراش زیادی 
حکایت دارد و نشان می دهد به رغم هشدارها و توصیه های ایمنی، تعداد 
زیادی از شهروندان این توصیه ها را جدی نگرفتند و حوادث مختلفی 
اتفاق افتاد. در همین رابطه مجتبی خالدی، سخنگوی سازمان اورژانس 
کشور، از مصدوم شدن 2817 نفر در حوادث چهارشنبه سوری خبر داد. 
او گفت: 90 درصد از 2817 مصدوم حوادث چهارشنبه سوری، تحت 
مداوا قرار گرفته و از مراکز درمانی ترخیص شده اند. وی با اعالم اینکه 
275 نفر بستری و تحت درمان هستند، افزود: 34 نفر از مصدومان در 
بخش های مراقبت های ویژه بستری هستند. خالدی با اعالم 19 فوتی 
حوادث چهارشنبه سوری، گفت: بیشــتر فوتی ها مربوط به 2 استان 
آذربایجان شرقی و قم بوده اند. وی همچنین از 171 مورد قطع عضو خبر 

داد و افزود: 880 نفر از ناحیه چشم مصدوم شده اند به گفته او 850 نفر 
نیز دچار سوختگی های متوسط شده اند.

دستگیری ۱۵۴ هنجارشکن
در همین حال سردار حمید هداوند، جانشین فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ از دســتگیری 154 نفر از مخالن نظم و امنیــت عمومی و افراد 
هنجارشکن در شب چهارشنبه ســوری خبر داد. او در این باره گفت: 
مأموران پلیس پایتخت از هفته ها قبل از فرارسیدن چهارشنبه آخرسال 
اقدامات خود را در این خصوص آغاز کرده و در این راستا بیش از 2میلیون 
عدد انواع موادمحترقه ازجمله مواد خطرناک را کشف و ضبط کردند.

همچنین چندین تن مواد پیش ساز موادمنفجره را نیز شناسایی و قبل 
از توزیع و فروش کشف کردند. وی با بیان اینکه در نتیجه این اقدامات 
چهارشنبه آخر سال 1400 در مقایسه با ســال های قبل، آرام تر و کم 
حادثه تر سپری شــد، گفت: الزم می دانم از شهروندان عزیز که در این 
ایام با پلیس همکاری داشته و این مراســم را به دور از سنت شکنی و 

هنجارشکنی در کنارخانواده های خود برگزار کردند تشکر کنم.
هداوند با بیان اینکه عملیات میدانی پلیس در چهارشــنبه سوری از 

ساعت 14 روز سه شــنبه آغاز شــده و در بعضی از مناطق و محالت تا 
پاسی از شب ادامه داشــت، گفت: در مجموع در این شب 154 نفر از 
هنجارشکنان و مخالن نظم و امنیت که اقدام به ایجاد رعب و وحشت 
و مزاحمت برای شــهروندان کرده بودند، دستگیر شدند. همانطور که 
از قبل اعالم شــده بود این افراد تا پایان تعطیالت نوروزی در بازداشت 

پلیس خواهند بود.

۷مأمور پلیس در چهارشنبه سوری 
مصدوم شدند

رئیــس پلیــس پیشــگیری تهــران از 
مصدومیت 7مأمور پلیس در چهارشنبه 
آخر ســال خبر داد و گفت امسال شاهد 
چهارشنبه سوری آرامی نسبت به سال های 
قبل بودیم. به گزارش همشهری، ســرهنگ جلیل موقوفه ای 
دیروز در آخرین نشســت خبری در جمع خبرنگاران گفت: از 
حدود2ماه قبل اقدامات پلیسی و تمهیدات ویژه برای آخرین 
چهارشنبه سوری آغاز شــده بود که موجب شد امسال شاهد 
چهارشنبه سوری آرامی نســبت به قبل باشیم. یکی از همین 
اقدامات کشــف قابل توجهی مواد محترقه خطرناک بود که با 
تالش همکارانم از اماکن و صنوف به دســت آمد.خوشبختانه 
در حوزه پایتخت گزارش فوتی اعالم نشــد و در مجموع تمام 
یگان های پلیس 7 نفر نیز از مأموران دچار آسیب دیدگی سطحی 
و جزئی شدند. رئیس پلیس پیشگیری تهران با بیان اینکه باید از 
مردم نیز بابت همکاری خوبشان با پلیس تشکر کنیم گفت: در 
چهارشنبه سوری امسال هیچ خسارتی به تجهیزات پلیس وارد 

نشده و حتی امسال انفجار سنگینی هم نداشتیم. 
رئیس پلیــس پایتخت در ادامــه به فعالیت یکســاله پلیس 
پیشگیری اشاره و تصریح کرد: در سال جاری 330طرح امنیت 
و آرامش  در محالت به اجرا در آمده است که 11مورد آن مربوط 
به طرح رعد بود که در پایتخت اجرا شــد. سرهنگ موقوفه ای 
افزود: به طور میانگین روزانه 7000 تماس با مرکز فوریت های 
110 منجر به عملیات شده است. رئیس پلیس پیشگیری تهران 
از انجام بیش از 600 مورد تعقیب و گریز مجرمان در تهران خبر 
داد و گفت: نزدیک به 96درصد از عملیات های تعقیب و گریز 
پلیس و مجرمان منجر به دستگیری آنان شده است. وی ادامه 
داد: همچنین طی این مدت در 12عملیــات مأموران اقدام به 
شلیک به سمت سارقان کرده اند که در این میان 2نفر از سارقان 
که اقدام به درگیری مســلحانه با مأموران کرده بودند به ضرب 

گلوله مأموران به هالکت رسیدند. 
رئیس پلیس پیشــگیری تهران در ادامه بــه تمهیدات پلیس 
پیشگیری تهران برای تعطیالت نوروز1401 اشاره کرد و گفت: 
برای نوروز امســال تمهیدات خوبی برای مقابله با ســرقت در 
دستورکار قرار گرفته اســت. ازجمله آن می توان به آماده باش 
تمامی پلیس ها و یگان ها اشــاره کرد. پلیس پیشگیری نیز در 
این ایام در آماده باش کامل خواهد بود و گشــت های موتوری، 
خودرویی، عملیاتی و پیاده پلیس به طور محسوس و نامحسوس 
در طول تعطیالت نوروز فعال خواهند بود. سرهنگ موقوفه ای 
در پایان به شــهروندان در ایام نوروز هشدارها و توصیه هایی را 
ارائه کرد و گفت: الزم است شهروندانی که قصد  سفر دارند حتما 
تمهیدات الزم را در این خصــوص اتخاذ کنند ازجمله اینکه از 
نگهداری اموال و اجناس قیمتی در منزلشان پرهیز کنند و حتما 
کلید خود را به افراد معتمد بدهند تا اگر سفر طوالنی مدت دارند 

این افراد از منازل بازدید کنند. 

با وجود هشدارهای ایمنی در شب چهارشنبه آخر سال 19نفر جان خود را از دست دادند و صدها نفر مصدوم شدند

تشت بیرون کشیدم، دخترم فوت شده بود و قلبش بخشش همسر پیش از محاکمه
نمی زد. من خیلی وابســتگی عاطفی به او داشتم و 
درحالی که گریه می کردم لباس هایش را تنش کردم 
و او را داخل صندلی اش گذاشــتم و از خانه بیرون 
رفتم. بی آنکه همســرم را در جریان قــرار بدهم به 
ترمینال شرق رفتم و از آنجا یک خودروی دربستی 

به سمت یکی از شهرهای شمالی کرایه کردم.
وی افزود: پس از رسیدن به آنجا به هتل رفتم و یک 
اتاق گرفتم. به همراه دختر فوت شده ام یک هفته در 
هتل بودم و با جســد او زندگی کردم و در این مدت 
هر روز به او خیره می شدم و گریه می کردم. در این 
7روز چندبار تصمیم گرفتم به زندگی خودم پایان 
دهم اما هر بار که به سمت ســاحل رفتم نتوانستم 
وارد دریا شوم. درنهایت روز هفتم خودم را به اداره 
پلیس رساندم و هر آنچه در این چند روز اتفاق افتاده 
بود را بازگو کردم و جســد دخترم تحویل پزشکی 
قانونی شد. براساس این گزارش، زن جوان به اتهام 
قتل نوزادش بازداشت شد اما چند روز قبل همسر 
وی که در پرونده ولی دم محســوب می شود راهی 
دادسرای جنایی تهران شــد و زن جوان را بخشید. 
به این ترتیب زن جوان از مجــازات قصاص رهایی 
یافت و پرونده پس از صدورکیفرخواست به دادگاه 
کیفری فرستاده شد تا متهم از لحاظ جنبه عمومی 

جرم محاکمه شود.


