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نجاتگران کوچک

در مورد کمبود برق در خوزستان توضیح دهند
به زودی هوای خوزستان بسیار گرم می شود و مردم ناگزیر به 
استفاده از کولرهای گازی روی می آورند ولی از سویی مدام 
اعالم می کنند که برق کم است و چنین و چنان. مسئوالن 
توضیح دهند که با وجود نیروگاه سد کرخه چرا باید برق کم 
باشد. چرا این امکانات باید از مردم استان دریغ شود. برق و 

آب سد کرخه چه می شود؟
عبدالعین از اهواز

آب و هوای سبزوار بدبو و متعفن است
قطع بی رویه درختان تاغ در حارث آباد سبزوار واقع در جنب کال 
شور و نبود رســیدگی به درخواست های فعاالن محیط زیست و 
غفلت مسئوالن شهری باعث شده مجوز قطع درختان تاغ روستای 
حارث آباد اجرایی شــود و حارث آباد زیبا و آرام تبدیل به شهری 
متعفن شده است. قرار بود در محل قطع درختان تاغ کشتارگاه 
صنعتی ایجاد شود که هم کشتار دام چند منطقه را پوشش دهد 
و هم برای جوانان ایجاد اشتغال کند که چنین نشد و اکنون مردم 
با زباله دانی شهرداری و محیط سوخت و سوز زباله های شهرداری 
روبه رو هستند که این عوامل باعث شده حارث آباد همواره متعفن و 
آلوده باشد و آرامش و آسایش از شهروندان سلب شود. جدای این، 
باند مافیایی از 15سال قبل تیشه به ریشه تمام تاغ زارهای جنوب 

سبزوار زدند که باید جلوی بدتر شدن وضع را گرفت.
محمد باسط

چرا خط تجریش به راه آهن را دو تکه کردند
از تاریخ 9فروردین ماه خط تجریش به راه آهن دیگر یکسره نیست و 
مسافرانی که در این مسیر تردد می کنند باید در ایستگاه پارک وی 
پیاده شده و اتوبوس عوض کنند. فاصله انتظار برای اتوبوس هایی 
که به صورت گردشــی در خط تجریش تا پارک وی فعالند بسیار 
زیاد است و عمال تجریش به راه آهن را تعطیل کرده اند درحالی که 

سال هاست این خط دایر بوده است.
رحیمی از تهران 

شهریه باشگاه ها برای قشر متوسط بسیار زیاد است
به تازگی و بعد از تعطیلی دوساله، باشــگاه ها بازگشایی شده اند. 
امکانات و تجهیزات آنها در این 2سال تغییری نکرده اما شهریه آنها 
تا 5برابر هم تغییر کرده است. درست است که همه  چیز گران شده 
اما قشر متوسط با این روال حتما نمی توانند از باشگاه استفاده کنند.
نرگس از تهران

جلوی ساخت و سازهای بی رویه را بگیرید
بســیاری از زمین های منطقه شمال کشــور از کشاورزی 
به ساخت وســاز تغییر کاربری داده اند و این مســئله بین 
سی سنگان و نوشهر بیشتر به چشــم می خورد. اگر با این 
وضعیت پیش برویم در چند ســال آینده کشــاورزی این 

منطقه که عمده آن برنج کاریست نابود خواهد شد.
اسالمی از نوشهر

کالس های دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی حضوری شود
مدتی است که اعالم شده کالس های دانشگاه ها باید به صورت 
حضوری برگزار شود. اما متأسفانه دانشگاه خواجه نصیرالدین 
طوسی واقع در منطقه سیدخندان از این ابالغیه پیروی نکرده 
و این موضوع برای دانشجویان رشته فنی که حتما باید درس 
را در حضور استادان و به شــکل عملی بگذرانند دردسر ساز 

شده است.
جهانگیری از تهران

احداث کارخانجات پتروشیمی در »میانکاله« کارشناسی شود
به رغم فراز و فرودهایی که روز های اخیر در موضوع پتروشیمی 
میانکاله مشاهده شــد گویا هنوز عده ای اصرار دارند که این 
پروژه اجرایی شود. این در حالی اســت طی سال های اخیر 
ساخت و ســازهای بی رویه و احداث ســدها و کارخانجات 
متعدد در نقاط مختلف کشــور، محیط زیســت را به خطر 
انداخته اســت. قطعا و حتما احداث کارخانه پتروشیمی در 
میانکاله، باید با نظر کارشناسان محیط زیست صورت بگیرد 
تا کمترین آسیب به محیط زیست و پوشش گیاهی و جانوران 

این منطقه وارد شود.
غالمحسین پور از بابل 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

دستبرد میلیونی به خانه همسر سابق
پشت پرده ســرقت میلیونی از خانه زن جوان، همسر سابق او 
بود که با اســتفاده از کلید وارد خانه وی شده و نقشه سرقت را 

عملی کرده بود.
به گزارش همشــهری، چند ماه پیش مأموران پلیس پایتخت 
در جریان ســرقت میلیونی از خانه ای در خیابان 17شــهریور 
قرار گرفتند و راهی آنجا شــدند. صاحبخانه زن جوانی بود که 
به مأموران گفت: حوالی عصر برای انجــام کاری از خانه خارج 
شدم اما حدود ساعت23:30 وقتی برگشتم متوجه شدم دزد 
وارد خانه شده و حدود 200میلیون تومان اموال باارزشی را که 
در خانه داشتم سرقت کرده  اســت. با شکایت این زن، تیمی از 
کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران برای کشف راز این 
سرقت وارد عمل شدند. قفل در ورودی ساختمان کامال سالم 
بود و سارقان بدون هیچ مشکلی وارد خانه شده بودند. این یعنی 
سرقت از سوی فردی آشنا رخ داده که هم کلید خانه را در اختیار 
داشته و هم می دانسته که صاحبخانه چه زمانی در خانه حضور 
ندارد. بررسی ها در این پرونده ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان 
به همسر سابق شاکی مشکوک شدند. بررسی ها نشان می داد 
که شاکی مدتی قبل از همسر موقتش جدا شده بود اما همسر 
او اعتقاد داشت که بسیاری از اثاثیه خانه را وی خریده و متعلق 
به اوست. به همین دلیل احتمال داشت که این مرد برای پس از 
گرفتن اثاثیه، نقشه سرقت را عملی کرده باشد. در ادامه مأموران 
موفق به شناسایی مرد جوان شدند و او را به صورت نامحسوس 
زیرنظر گرفتند و متوجه شدند که وی همان سارقی است که به 
خانه شاکی دستبرد زده بود. با صدور دستور قضایی، مرد جوان 
بازداشت شــد و پس از انتقال به پایگاه ششم آگاهی به سرقت 
میلیونی اعتراف کرد و مدعی شــد که پس از ازدواج با شاکی، 
مقدار زیادی از اثاثیه و لوازم باارزش خریده و به خانه وی برده 
بود اما پس از جدایی، شاکی حاضر نشده بود که این لوازم را پس 
بدهد. به همین دلیل نقشه کشیده بود که با سرقت از آنجا، لوازم 
را پس بگیرد و یک شب که می دانســت شاکی در خانه حضور 
ندارد، وارد آنجا شده و نقشه سرقت را عملی کرده بود. سرهنگ 
سیدقاسم موسوی فر، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران با 
بیان این خبر گفت: متهم پس از اعتراف به سرقت میلیونی برای 

سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

سرنوشت مبهم دختر 25 ساله 
با گذشت 3ماه از ناپدید شدن دختری 25ساله در تبریز، ارسال 
یک بسته پستی به خانه آنها از مقصد تهران، تیم تحقیق را در 

برابر یک معمای پیچیده قرار داده است.
به گزارش همشهری، چند روز قبل خانواده دختری 25ساله از 
تبریز راهی اداره آگاهی تهران شدند و گفتند که دخترشان از دی 

ماه سال گذشته به طرز مشکوکی ناپدید شده است.
پدر او توضیح داد: ما ســاکن تبریز هستیم و دخترمان آخرین 
بار در یکی از روزهای دی ماه برای شرکت در جشن تولد یکی 
از دوستانش از خانه خارج شد و دیگر برنگشت. او حتی زمانی 
که در مراسم بود برای من و مادرش پیام فرستاد که تا ساعتی 
دیگر مراسم تمام شده و به خانه برمی گردد اما از آن شب به طرز 

مرموزی ناپدید شده و ما به شدت نگران سرنوشت او هستیم.
وی ادامه داد: در این مدت همه جا به دنبال دخترمان گشتیم اما 
ردی از او پیدا نکردیم. حتی نزد پلیس رفتیم و کمک خواستیم 
اما تحقیقات پلیس هم به نتیجه نرسید و سرنخی از دخترمان 
به دست نیامد تا اینکه یک هفته قبل یک بسته عجیب پستی 
به دستمان رسید. وقتی پستچی بسته را به ما تحویل داد، نام 
دخترمان به عنوان گیرنده روی آن نوشته شده بود. بسته از تهران 
ارسال شده و فرستنده یک پسر بود. بسته را که باز کردیم پر بود 
از کتاب های مختلف. اکثر کتاب ها رمان بود که برای دخترمان 
فرستاده شده بود. چون فرســتنده از تهران بود احتمال دادیم 
فردی که بسته را برای دخترمان فرستاده احتماال از سرنوشت او 
نیز با خبر باشد. به همین دلیل راهی پایتخت شدیم تا شاید ردی 

از دخترمان به دست آوریم و نگرانی هایمان پایان یابد.
با این شــکایت، تحقیقات با دســتور قاضی مصطفی واحدی، 
بازپرس شــعبه یازدهم دادســرای جنایی تهران آغاز شــد و 
اطالعات تازه ای به دست آمد. نتیجه تحقیقات مأموران پلیس 
آگاهی تهران نشان می داد که دختر جوان چند روز بعد از جشن 
تولد دوســتش، قدم در یک شــرکت که در زمینه کسب وکار 
اینترنتی در تهران فعالیت می کرده گذاشته است. با تحقیق از 
کارکنان شرکت معلوم شد که دخترجوان برای مشورت درباره 
سرمایه گذاری در حوزه کسب وکارهای اینترنتی به آنجا رفته و 
مشاوره گرفته است. اما پس از آن دیگر کسی از سرنوشت او خبر 
نداشت. هم اکنون تحقیقات گسترده برای شناسایی فرستنده 
بسته پستی نیز آغاز شده تا با تحقیق از او معمای پیچیده ناپدید 

شدن دختر جوان رازگشایی شود.

شهادت مرزبان زابلی 4روز پس از 
درگیری با اشرار 

مرزبان جــوان که چند 
روز قبل در منطقه مرزی 
هدف گلوله اشــرار قرار 
گرفته بود بر اثر شــدت 
جراحات وارده به شهادت 

رسید.
به گــزارش همشــهری، 
عصــر روز 25فروردین 
مرزبانان هنگ مرزی زابل 

واقع در شمال سیستان و بلوچســتان که برای تامین امنیت 
مناطق مرزی راهی نقاط محل تردد قاچاقچیان و اشرار شده 
بودند هنگام پوشش امنیتی منطقه با تعدادی از اشرار درگیر 
شدند که یکی از مرزبانان به نام ستوان سوم علی شیخی کبیر 
هدف گلولــه قرار گرفت و مجروح شــد. با وجــود اینکه این 
مرزبان وظیفه شناس به مرکز درمانی منتقل شد اما تالش ها 
برای درمان او مؤثر واقع نشد و او پس از چند روز بر اثر شدت 
جراحات وارده به شــهادت رسید. براســاس این گزارش این 
شهید ساکن شهرســتان زابل بود و از او 2پسر و یک دختر به 

یادگار مانده است.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

تحقیقات در پرونده ناپدید شــدن زنی 70ساله پس از 
2ماه نتیجه داد و معلوم شــد که زنی جوان در درگیری 
جان او را گرفته و با همدستی شوهرش جسد وی را به 

آتش کشیده است.
به گزارش همشــهری، یکی از روزهای بهمن ماه سال گذشته مردی به 
اداره پلیس پایتخت رفت و خبر از ناپدید شدن خواهر 70ساله اش داد. وی 
گفت: خواهرم در خانه اش در شمال تهران تنها زندگی می کرد و گاهی با 
کاروان ها به سفرهای زیارتی می رفت اما حاال مدتی است که ناپدید شده و 

حدس می زنم که بالیی بر سرش آمده باشد. 

بازداشت زوج آشنا 
با دستور قاضی عظیم سهرابی، بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی تهران 
تحقیقات ویژه برای یافتن ردی از زن ناپدید شده آغاز شد. بررسی های 
اولیه حکایت از این داشت که مردی جوان به نام ناصر از مدت ها قبل به 
خانه زن گمشده رفت وآمد داشته و کارهای او را انجام می داده است. ناصر 
فردی بود که آخرین بار با زن گمشده تماس گرفته بود و با او قرار مالقات 
داشت. به همین دلیل بازداشت شد اما ادعا کرد که روز حادثه قرار مالقات 

آنها به هم خورده و از سرنوشت زن گمشده بی اطالع است.
با اینکه ناصر ادعای بی گناهی می کرد، اما شواهد علیه بود و مأموران در 
ادامه دریافتند روزی که وی با زن گمشده قرار داشت، درحالی که سوار بر 
ماشینش بوده به همراه همسرش به مقابل خانه این زن رفته و او را سوار بر 

خودروی خود کرده است و پس از آن پیرزن به طرز مرموزی ناپدید شده 
است. به این ترتیب بازجویی از او ادامه یافت تا اینکه ناصر  سکوت خود را 
شکست و گفت که همسرش ناخواسته باعث مرگ پیرزن شده و آنها از 
ترس دستگیری، جسد وی را به آتش کشیده اند. مرد جوان توضیح داد: 
مقتول را از مدت ها قبل می شناختم و تمام کارهای شخصی اش را انجام 
می دادم؛ از کارهای بانکی گرفته تا پرداخت قبوض و موارد دیگر. او یک 
زمین در اطراف تهران داشت که بایر بود و با زحمت من تبدیل به یک باغ 
شد. به همین دلیل از او خواستم 2یا 3دانگ آن را به نام من بزند، اما قبول 
نکرد. وی ادامه داد: روز حادثه ســراغ پیرزن رفتم تا برای انجام کارهای 
اداری باغ به اطراف تهران برویم. همســرم نیز همراهــم آمد و چون در 
صندلی جلو وسیله بود، همسرم و پیرزن هردو در صندلی عقب نشستند. 
من از ماشین پیاده شدم تا از مغازه چند بطری آب بخرم. وقتی برگشتم با 
صحنه هولناکی مواجه شدم. پیرزن سرش به جدول کنار جوی آب برخورد 
کرده و از هوش رفته بود. همسرم هراسان باالی سرش بود و وحشت زده 
می گفت که او نفس نمی کشد. او بر اثر برخورد سرش به جدول جان باخته 
بود و همســرم می گفت در درگیری وی را هل داده و سبب شده سرش 
به جدول برخورد کند. بعد از روی ترس تصمیم گرفتیم جسد را از بین 
ببریم؛ به همین دلیل به سمت بیابان های رباط کریم رفتیم و جسد مقتول 
را در آنجا آتش زدیم. با اعترافات ناصر همسر وی نیز بازداشت شد و  گفت: 
روز حادثه وقتی شوهرم از ماشین پیاده شده بود، به پیرزن گفتم که باید 
سهم ما را بدهد و سر این موضوع درگیر شدیم. بعد  در ماشین را باز کرد که 

پیاده شود و من از عصبانیت او را هل دادم که سرش به جدول کنار خیابان 
برخورد کرد و جان باخت. 

براساس این گزارش، زوج جوان پس از اقرار به ارتکاب جنایت با قرار قانونی 
بازداشت شدند و برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره دهم 

پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند.

اسرار قتل زن گمشده در سينه زوج آشنا 

»پسر 6ســاله وقتی با حال 
بد و وضعیــت وخیم پدرش 
روبه رو شــد، گوشــی تلفن 
را برداشت و با شــماره 115تماس گرفت و 
همیــن کار باعث نجات جان پدرش شــد.« 
این نخستین مرتبه ای نیست که هوشیاری 
کودکان از حادثه ای تلــخ جلوگیری کرده و 
پیش از آن نیز کودکان زیادی فرشته نجات 
اعضای خانواده شان شده اند که در این گزارش 

به تعدادی از این حوادث می پردازیم.
به گزارش همشهری، تازه ترین حادثه ای که 
قهرمان آن پسری 6ساله است یکشنبه شب 
در شهرستان روانسر واقع در استان کرمانشاه 
اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که پسر 6ساله 
به نام آرین برای بوســیدن پدرش به اتاق او 
رفت اما ناگهان متوجه شــد که او حالش بد 
شده است. پدر آرین سابقه بیماری داشت و 
دچار تشنج شده بود. پسر خردسال با اینکه 
از دیدن پدرش در این شــرایط ناراحت شده 
و ترسیده بود اما بعد از چند لحظه به خودش 
آمده و تصمیم گرفته برای نجات پدرش کاری 
کند. او دوان دوان ســراغ گوشی تلفن رفت 
و با شــماره 115تماس گرفت تا از اورژانس 
کمک بخواهد. اپراتور اورژانس وقتی صدای 
لرزان پسربچه را شــنید متوجه ماجرا شد. 
او از آرین خواست تا خونســردی خودش را 
حفظ کند و آدرس خانه شــان را بدهد اما او 
به طور دقیق نشــانی خانه را نمی دانســت و 
همین موضوع کار اورژانس را دشوار می کرد. با 
وجود این، اپراتور اورژانس با پرسیدن سؤاالتی 
تالش کرد نشــانی خانه را به طــور حدودی 
از آرین بپرســد و از او خواســت برای اینکه 
امدادگران بتوانند خانه شــان را سریع تر پیدا 
کنند جلوی در خانه برود. با وجود اینکه پیدا 
کردن خانه بیمار بدون داشتن نشانی دقیق 
دشوار بود اما ســرانجام حدود 20دقیقه بعد 
آنها آرین را در کوچــه دیدند و خود را به پدر 
او رســاندند و به این ترتیب پدر بیمار آرین با 
هوشیاری پسرش و حضور بموقع امدادگران 
اورژانس نجات پیدا کرد. هومن رفیعی، رئیس 
اورژانس پیش بیمارستانی کرمانشاه در این باره 
می گوید: وضعیت پدر آرین به گونه ای بود که 

نیاز به مراجعه به درمانگاه داشت و اگر آرین 
تماس نگرفته بود ممکن بود اتفاق بدی برای 
او رخ دهد و با تماس بموقع و انتقال این مرد 
به مرکز درمانی هم اکنون اوضاع عمومی بیمار 

خوب است.

نجات مادر توسط دختر 9ساله
آرین تنها کودکی نبود که با هوشیاری خود 
جان یک نفر را نجات داد. روز 1۸فروردین ماه 
امسال کودک دیگری در اصفهان که مادرش 
دچار وضعیت وخیمی شــده بود از اورژانس 
کمک خواست و با این تماس تلفنی توانست 
جان مــادرش را نجات دهد. صبــح آن روز 
رسپینای 9ســاله وقتی از خواب بیدار شد و 
دید که از مادرش خبری نیست سراغ او رفت 
اما هرچه مادرش را صدا زد او بیدار نشد. او که 
به شدت ترســیده و نگران مادرش شده بود 
ناگهان به یاد حرف های معلمش در مدرسه 
افتاد که گفته بود بچه ها باید چند شــماره 
تلفن مهم را به یاد داشــته باشند که یکی از 
این شماره ها تلفن 115اورژانس است. در این 
شرایط بود که رسپینا فورا با اورژانس تماس 
گرفت. او درحالی که صدایــش می لرزید به 
کارشــناس اورژانس گفت که هرچه مادرش 
را صدا می زند جــواب نمی دهــد. اپراتور از 
دختربچه خواســت چند ضربه به شانه مادر 
بزند امــا فایده ای نداشــت و در ادامه آدرس 
خانه را از رسپینا پرسید و دختربچه تا جایی 
که آدرس را می دانست اعالم کرد و همزمان 
با یکی از اقوامش هم تماس گرفت و از او نیز 
کمک خواست. حدود 12دقیقه گذشته بود که 
تکنیسین های اورژانس با نشانی اي که رسپینا 
داده بود توانستند خانه شــان را پیدا کنند و 
جان مادرش را نجات دهند. بررسی های اولیه 
نشــان می داد که زن جــوان به دلیل ابتال به 

دیابت بیهوش شده بود.

تماس حیاتی با 125
یکی دیگر از تماس هــای حیاتی چند وقت 
قبل توســط دختری 6ســاله به نام حنانه با 
آتش نشانی کاشان گرفته شد. او که همراه با 
خواهر 3ساله اش در خانه بودند بعد از آنکه از 

صدای زودپز که روی اجاق گاز بود ترسید روی 
آن آب ریخت و همین کار باعث خاموش شدن 
شعله و نشــت گاز در خانه شد. لحظاتی بعد 
وقتی دختربچه متوجه بوی گاز شــد ترسید 
و فورا با 125تماس گرفت اما نمی توانســت 
آدرس خانه را به اپراتور آتش نشــانی بدهد. 
او آنقدر وحشــت کرده بود که حتی نام پدر 
و مادرش را هم بــه یاد نمی آورد و نشــانی 
خانه شــان را هم نمی دانســت. حنانه فقط 
گفت که در خانه شان آهنی و ُگل ُگلی است 
و کنارش سیاه اســت. آنطور که او می گفت 
پدر و مادرش در خانه را قفل کرده و به سر کار 
رفته بودند. دقایقی از این تماس می گذشت 
که آتش نشــانان با توجه به نشانی هایی که 
حنانه داده بود و با اســتفاده از سیستم اعالم 
آدرس توانســتند در کوتاه ترین زمان ممکن 
خود را به آنجا برسانند. با اینکه درهای خانه 
که در زیرزمین یک ساختمان قرار داشت قفل 
بود آتش نشانان درها را باز کرده و درحالی که 
گاز زیادی در فضای خانه منتشر شده بود 2 
دختربچه را از خانه خارج و آنجا را ایمن سازی  

کردند.

دختر 6ساله، فرشته نجات مادر
یکی دیگــر از نجاتگــران کوچــک، دختر 
6ساله ای اهل خمینی شــهر است که وقتی 
دید مــادرش با مصرف قرص بیهوش شــده 
با اورژانس تماس گرفت و کمک خواســت. 
این کودک باهوش بدون ترس و وحشــت با 
اپراتــور اورژانس صحبت کرد و توانســت به 
شکل حدودی نشانی خانه شان را بدهد و به 
این ترتیب چند دقیقه بعد وقتی امدادگران 
اورژانس در محل حاضر شدند مشخص شد که 
زن جوان به دلیل مسمومیت دارویی بیهوش 
شده که برای درمان به بیمارستان منتقل شد 

و از مرگ نجات پیدا کرد.

آموزش به کودکان برای مواقع اضطراری
آرزو دهقانی، دکتری سالمت در 

بالیا و فوریت های دانشگاه شهیدبهشتی 
وضعیت اضطراری هر موقعیتی اســت که در آن زندگی 
و حیات فرد تهدید شــود و کمک فوری آتش نشــانی، 
اورژانس، امداد و نجات و پلیس مورد نیاز باشد. آشنایی با 
شماره تلفن های ضروری، برای حفاظت از جان و زندگی 
بسیار مهم است. همه افراد باید از کودکی با این شماره ها 
و زمان تماس با آن را آموزش ببینند. مهم ترین مسئله ای 
که باید در شرایط اضطراری به آن توجه کرد این است که 
در کوتاه ترین زمان با شماره اضطراری تماس گرفته شود تا 
در کمترین زمان ممکن و بدون تأخیر به افراد حادثه دیده 

کمک و امدادرسانی شود.
شــماره 115برای اورژانس پیش بیمارستانی در زمان 
وجود مصدوم و مجروح و یا بیماری، شــماره 125برای 
مواقع آتش سوزی، شماره 112برای حوادث غیرمترقبه 
و شــماره 110برای پلیس و مواقع تهدید کننده استفاده 
می شود. در گام اول الزم اســت که به فرزندان خود در 
مورد شرایط اضطراری و خطر احتمالی که ممکن است 
در خانه یا در مکان های دیگر مثل مدرسه و خیابان اتفاق 
بیفتد آموزش دهیــم. در گام دوم فرزندان باید آدرس 
خانه را بدانند. اسم خیابان، کوچه و پالک را می توانید با 
بازی و نقاشی به او آموزش دهید. زیرا در مواقع تماس با 
شماره های اضطراری، ممکن است نیاز به اعزام تیم های 
امدادی باشد؛ بنابراین حتما کودکان باید نشانی خانه را 
بدانند. در گام بعد به فرزندان خود بیاموزیم که چگونه 
با شــماره های اضطراری تماس بگیرند. با توجه به سن 
کودکان می توان با نقاشی شماره تماس واحدهای امدادی 
و نصب آن بر دیوار و جلوی چشم کودکان، جریان آموزشی 
مداوم و یادآوری مکرر را ایجاد کنیم. همچنین پیشنهاد 
می شود با تلفن اسباب بازی یا تلفن قدیمی، نحوه تماس 
با نیروهای امدادی با کودکان تمرین شود. حتی پیشنهاد 
می شود ماهی یک بار این بازی تکرار شود. تمرین مکرر 
با کودکان باعث می شود که در هر شرایطی بتواند تا حد 
امکان خونسردی خویش را حفظ کند تا مناسب ترین رفتار 
را داشته باشــد. حتما و با تأکید باید به کودکان آموزش 
داده شود که هرگز از این شماره ها برای تفریح و سرگرمی 
و خنده استفاده نکنند و بیاموزند که تماس با این مراکز به 
جز برای کارهای ضروری و الزم، جرم است و پیگرد قانونی 
دارد و باعث می شود که جان بقیه افراد که نیاز به خدمات 
دارند به خطر بیفتد. حتما شماره های امدادی را روی کاغذ 

بنویسید و برای مواقع اضطراری کنار تلفن قرار دهید.

گزارش

جنایی

تماس تلفنی کودکان با اورژانس و آتش نشانی تاکنون جان افراد زیادی را نجات داده است 

قتل پسر 14ساله در
 مدرسه یا مسیر مدرسه؟ 

به دنبال انتشــار خبــری مبنی 
بر مرگ دانش آموز 14ســاله در 
جریان درگیری در مدرســه ای 
در یکی از روســتاهای میناب، 
آموزش و پرورش اعالم کرد که 
این اتفاق در مســیر مدرسه رخ 

داده اســت، نه داخل مدرســه. به گزارش همشهری، روز 
یکشنبه گذشته حادثه تلخی در روستای زرتوجی شهرستان 
میناب در استان هرمزگان رخ داد. 2نوجوان مدرسه ای با هم 
درگیر شــدند که در جریان این درگیری یکی از آنها به نام 
محمدامین که 14ســاله بود جانش را از دست داد. به دنبال 
این حادثه، رسانه ها به نقل از یکی از اهالی این روستا نوشتند: 
دانش آموزان مدرســه باقرالعلوم روستای زرتوجی به دلیل 
تعمیرات مدرسه، در حسینیه روستا کالس هایشان را برگزار 
می کنند کــه روز حادثه یکی از دانش آموزان برای نشــان 
دادن هنر رزمی خود به سینه »محمد امین« ضرباتی را وارد 
می کند که این ضربات باعث ایســت تنفسی و قلبی محمد 
امین می شــود و تالش کادر مدرســه برای نجات جان وی 
ناکام می ماند. اما پس از انتشار این خبر روابط عمومی اداره 
کل آموزش وپرورش هرمزگان اعالم کرد: مرگ دانش آموز 
مینابی در مدرســه صحت ندارد و حادثه منجر به مرگ، در 

مسیر مدرسه به خانه رخ داده است. 

زن جوان وقتی پس از 3ماه اقامت در یکی از کشــورهای 
همسایه به خانه اش در تهران بازگشت، متوجه شد که دزدان 

همه اموال او حتی خودروی پرایدش را به سرقت برده اند.
به گزارش همشهری، این اتفاق اواخر سال گذشته رخ داد. 
آن روز زن جوانی که به مدت 3ماه در یکی از کشــورهای 
خارجی ســکونت داشــت تصمیم گرفت به خانه اش در 
تهران برگردد اما وقتی به پایتخت رسید و قدم به خانه اش 
گذاشت فهمید که دزدان به آنجا دســتبرد زده اند. آنها 
همه اموال و اثاثیه باارزش داخــل خانه به ارزش بیش از 
2میلیارد تومان را ســرقت کرده و حتی خودروی پراید 
شاکی را که در پارکینگ بود نیز دزدیده بودند. با شکایت 
این زن، تیمی از مأموران پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران 
وارد عمل شدند و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری 
دزدان شروع شد. بررسی  تصاویر دوربین های مداربسته از 
این حکایت داشت که سرقت از سوی چند نفر که ماسک 
به صورت داشتند رخ داده اســت. آنها پس از پرسه زدن 
در خیابان و اطمینان از اینکه خانه شاکی خالی است، با 
تخریب قفل در ورودی وارد آنجا شده و همه اموال باارزش 
را در خودروی پراید او قرار داده و آن را با خود برده بودند. 
کارآگاهان برای به دست آوردن سرنخی از دزدان، شماره 
پالک خودروی ســرقتی را در مرکز اطالعات پلیس ثبت 
کردند و دستور توقیف آن صادر شد. درحالی که تحقیقات 
ادامه داشت، مدتی قبل معلوم شد که این خودرو در یکی 
از شهرهای شمالی کشور مشاهده شده است. ماجرا از این 

مکث

قرار بود که اعضای یک باند سرقت شبانه وارد یک شرکت   دستگيری دزدان ميلياردی
خصوصی در شهر شمالی شده و دست به سرقت میلیونی از 
آنجا زده بودند و وقتی پلیس وارد ماجرا شده بود، مشخص 
شد که دزدان با استفاده از همان خودروی پرایدی که در 
تهران سرقت شده بود راهی شــرکت مورد نظر شده و به 
آنجا دستبرد زده بودند. این یعنی دزدانی که به خانه زن 
جوان در تهران دستبرد زده بودند همان هایی هستند که 
نقشه سرقت میلیونی از شرکت خصوصی در شمال کشور 
را عملی کرده اند. ماموران در ادامه تحقیقات متوجه شدند 
که دزدان پس از دستبرد به شــرکت، با پراید مسروقه به 
تهران بازگشته و این خودرو را در یکی از کوچه های محله 
یوســف آباد رها کرده اند. با پیدا شدن خودرو، مأموران به 
بررسی دوربین های مداربسته آن حوالی پرداختند و به این 
ترتیب نخستین سرنخ ها از اعضای باند سرقت به دست آمد. 
سرهنگ سعید مجیدی، رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی 
تهران با بیان این خبر گفت: پیگیری سرنخ های به دست 
آمده، مأموران را به اعضای این باند رساند و آنها یکی پس 
از دیگری شناسایی شدند. وی ادامه داد: با شناسایی 5عضو 
باند ســرقت، عملیات ضربتی پلیس برای دستگیری آنها 
کلید خورد و ماموران موفق شدند سردسته باند را به همراه 
یکی از همدستانش دستگیر کنند که در بازرسی مخفیگاه 
آنها عالوه بر مقداری لوازم سرقتی، یک قبضه سالح جنگی 
نیز کشف شــد. به گفته ســرهنگ مجیدی، متهمان در 
بازجویی ها به سرقت از خانه زن جوان و همچنین شرکت 
خصوصی در شمال کشور اعتراف کردند و تحقیقات از آنها 
برای کشف ســایر جرایم ارتکابی و همچنین دستگیری 

بقیه اعضای این باند ادامه دارد.
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