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پايان شب ترسناک دختر 3ساله 
دختربچه خردسالی که در راه بازگشــت از پارک مسیر را 
گم کرده و ناپدید شــده بود پس از یک شب جدال با ترس 
و وحشــت در یک مزرعه پیدا شــد. به گزارش همشهری، 
شنبه شب گذشــته اعضای یک خانواده  بادرودی میهمان 
یکی از اقوامشــان در حوالی پل راه آهن این شهر بودند که 
حدود ســاعت 7عصر، بچه ها تصمیم گرفتنــد برای بازی 
به پارکی در همان حوالی بروند. دختر 3ســاله میهمان نیز 
همراه بچه ها از خانه خارج شــد اما ساعاتی بعد وقتی همه 
برگشتند معلوم شد که دختربچه 3ساله در بین آنها نیست. 
ظاهرا این دختربچه به دلیل تاریکی هوا مسیر برگشت را گم 
کرده و از بقیه بچه ها دور و پس از آن ناپدید شده بود. به دنبال 
این ماجرا، امدادگران هالل احمر وارد عمل شدند و تالش ها 
برای پیدا کردن دختربچه گم شده آغاز شد. علی کفاشی، 
رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان بادرود گفت: چند 
گروه مردمی، امداد و نجات هالل احمر، آتش نشانی، بسیج 
و نیروی انتظامی برای پیدا کــردن دختربچه راهی منطقه 
شدند اما آن شب ردی او از به دست نیامد و این در حالی بود 
که او شبی سراسر از ترس و وحشت را پشت سر گذاشته بود. 
وی افزود: بعد از ۱۰ساعت تالش و جست وجو درنهایت این 
کودک در کنار چاه کشاورزی مزرعه ابوذر شهر خالدآباد پیدا 

و در سالمت کامل تحویل خانواده اش شد.

سالن فرودگاه امام در  شأن فرودگاه بین المللی نیست
ســالن ورودی فرودگاه های بین المللی نخســتین مواجهه 
مسافران با ایران عزیز ماست. متأسفانه سالن ورودی ترمینال 
امــام چیزی در حــد ترمینال جنوب اســت تــا فرودگاهی 
بین المللی. جا دارد مسئوالن به این مهم توجه کرده و سالن 
فرودگاه را متناسب با فرهنگ ایرانی و اسالمی بهسازی کنند.

يعقوبی از تهران 

هنوز پول فروش محصول خود را نگرفته ايم
محصول کیوی خود را پیش فروش کردیم ولی متأســفانه 
خریدار بخش خصوصی با ورشکســتی مواجه شد و ریالی 
دســت ما را نگرفت. برادرم هم کیوی های خود را به بخش 
دولتــی فروخت کــه از بهمن ماه تاکنون یک قســط به او 
پرداخته اند درحالی که قرار بود پول را یکجا بدهند و اکنون 
سخن از پرداخت 3 تا 5 قسط پول محصول می کنند. با این 
روال پرداخــت چگونه برای ســال بعد درختــان را آماده 

محصول دهی کنیم.
دلخوش از آستارا

پسماندهای قابل بازيافت را خرج زباله جمع کن ها کنند
پسماند های پالستیکی و کاغذی توسط افرادی که بعضا معتاد 
هستند جمع آوری و به فروش می رســد. این کار غیراصولی و 
غیربهداشتی عالوه بر همه معایب، چهره شهرها را به خصوص 
از وجهه انسانی زشت می کند. بجاست شهرداری مثل خیلی 
از کشــورهای توســعه یافته فکری اساســی برای تفکیک و 
جمع آوری این زباله ها انجام دهد و از محل درآمدی که از این 
طریق کسب می شود نسبت به مداوا، تغذیه و نگهداری افرادی 

که هم اکنون از این طریق ارتزاق می کنند، اقدام نمایند.
حبیب اهلل احسانی از تهران

بی عدالتی در پرداخت يارانه با يک مصداق عینی 
من وهمکارم در یک پست خدمت می کنیم. حکم ایشان از من باالتر، 
تعداد فرزندش از من کمتر و دارای خانه شخصی و ماشین بهتر از من 
است. سرمایه در گردش خوبی جهت معامالت زمین و ماشین دارد 
و کنار کار در سازمان، معامالت پرسودی انجام می دهد. من بدهکار 
انواع وام های مسکن و غیره هستم و اصال به لحاظ مالی نمی توانم 
در سطح ایشان باشم. یارانه نوروز ایشــان 45۰هزار تومان و یارانه 

من ۱5۰هزار تومان بود. به راستی معیار دهک بندی ها چیست؟!
محمدامین از تهران 

تاريکی جاده نوشهر در محدوده سی سنگان 
جاده نوشهر در محدوه پارک جنگلی سی سنگان بسیار تاریک است 
و هیچ نوری جز نور خودروهای عبوری نیست. از سوی دیگر هیچ 
تیر چراغ برقی در وسط بلوار دیده نمی شود که بگوییم آنها خاموش 
هستند. چرا مسئوالن فکری برای تاریکی مطلق این نقطه خطرساز 

و غیرایمن نمی کنند؟
غیوری از نوشهر

کاهش سرعت در اتوبان باعث افزايش ترافیک است
سرعت در اتوبان در محدوده بعد از بهشت سکینه تا حدود آبیک و 
حتی بعد از آن قبال ۱2۰بود. بعدها آن را به ۱۰۰کاهش دادند که از 
آن به بعد این اتوبان همیشه شاهد ترافیک بوده است. اکنون مجددا 
سرعت را کاهش داده و به 9۰رسانده اند آن هم بدون اطالع رسانی 

قبلی. آیا واقعا سرعت در اتوبان بین شهری باید این عدد باشد؟
عبدی از هشتگرد

اماکن عمومی نیازمند اقدامات امنیتی ويژه تر هستند
با توجه به وضعیت بد اقتصــادی، ورود بی رویه مهاجران،  افزایش 
شمار سارقان و کیف قاپان و برنامه ریزی دشمنان برای ایجاد تفرقه 
در بین مردم جا دارد اقدامات امنیتی ویژه ای برای اماکن عمومی 
به خصوص در ایســتگاه های بزرگ مترو و ترمینال ها اعمال شود. 
چندی پیش شــاهد تردد دو فرد مشــکوک در متروی بهارستان 
بودم که سریعا به ایستگاه اطالع دادم. توقعم این بود که قبل از من 
مأموران ترددها را کنترل کرده باشند. امیدوارم مسئوالن جدی تر 

به این مقوله نگاه کنند.
فهیمه سادات از تهران

اخذ وجه در پارکینگ شهید همت میدان تجريش
پارکینگ شــهید همت میــدان تجریش که وابســته به 
شهرداری منطقه یک است دو مســیر دارد. یک مسیر که 
مختص به رفت وآمد کارکنان اداری اســت و یک مســیر 
مربوط به پارکینگ عمومی. مدتی اســت که فردی در این 
محل می ایســتد و با اخذ وجه از رانندگان به طور سلیقه ای 
اجازه عبــور و پــارک خودروها حتی زیر تابلــوی حمل با 
جرثقیل یا روی پل را می دهد. جمعی از افرادی که به طور 
مرتب و روزانه از این پارکینگ استفاده می کنیم، درخواست 
داریم که این شخص اعمال قانون شود و جلوی سوءاستفاده 

او گرفته شود.
اوالدی از تهران 

آب اصفهان بدطعم و پرامالح است
با شروع فصل های بهار و تابســتان و مصرف آب بیشتر در 
فصل گرما، اتصال آب شهری به چاه های ایجاد شده که اغلب 
غیربهداشتی و بدطعم و پرامالح است در سطح شهر اصفهان 
آغاز می شود و در بعضی محله های قدیمی اصفهان ازجمله 
شهرک خانه اصفهان این آلودگی علنی و آشکار و بی توجهی 
بیشتر از قبل مشاهده می شود. مسئوالن فکری برای حل 

این موضوع کنند.
بلیغیان از اصفهان

خودروها براساس شماره گذاری برای معاينه فنی بروند
این روزها ضرورت داشتن معاینه فنی باعث شلوغی بیش 
از حد مراکز معاینه فنی و معطلی طوالنی مدت شهروندان 
شده است. پیشنهاد می شود پلیس با یک برنامه ریزی دقیق 
اعالم کند که خودروها براســاس ماهی که شماره گذاری 
شــده اند پذیرش شــوند و ضمنا جریمه های مغایر با این 

تصمیم را اعمال نکند.
پیمان شايق از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

نجات 9نفر با تیزهوشی پسرخردسال
پسر خردسال وقتی متوجه سکوت مرموز اعضای خانواده اش در 
زیرزمین شد فهمید حادثه ای اتفاق افتاده و فورا با اورژانس تماس 

گرفت و آنها را از مرگ با منواکسیدکربن نجات داد.
به گزارش همشهری، این حادثه عصر روز شنبه در یکی از خانه 
باغ های اطراف خسروشــاه تبریز اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار 
بود که 9نفر از اعضای خانواده ای برای اســتراحت به زیرزمین 
آنجا رفته بودند. پسر ۱۰ســاله خانواده اما در حیاط بود. او که 
تا آن موقع صدای اعضای خانواده اش را می شنید وقتی بعد از 
چند دقیقه متوجه شــد هیچ صدایی از آنها نمی آید به موضوع 
حساس شده و وارد زیرزمین شد. او دید که همه اعضای خانواده 
بی حال روی زمین افتاده اند و به احتمال زیاد دچار مسمومیت 
شده اند. در این شرایط بود که او دوان دوان سراغ همسایه ها رفت 
و از آنها کمک خواست و همزمان با اورژانس نیز تماس گرفت 
و حادثه را اطالع داد. دقایقی بعد وقتی امداگران اورژانس خود 
را به محل حادثه رساندند معلوم شــد که اعضای این خانواده 
براثر گاز منواکســیدکربن ژنراتوری که در زیرزمین قرار دارد 
دچار گازگرفتگی شــده اند. در این شــرایط بود که همگی به 
مراکز درمانی منتقل شدند. وحید شادی نیا، سخنگوی اورژانس 
آذربایجان شرقی در این باره گفت: به دنبال این حادثه 5دستگاه 
آمبوالنس به محل اعزام شــدند. 3نفر از حادثه دیدگان دچار 
کاهش سطح هوشیاری و مشکالت شدید تنفسی شده بودند که 
با تالش همکارانم از مرگ نجات یافتند. همچنین 6نفر دیگر نیز 
توسط عوامل اورژانس به بیمارستان اسکو و درمانگاه خسروشاه 
منتقل شــدند. وی درباره اقدام کودک ۱۰ساله گفت: او وقتی 
متوجه شد که صدایی از زیرزمین به گوش نمی رسد، با هوشیاری 
به همسایگان و سپس اورژانس اطالع داده و به این ترتیب اعضای 

خانواده اش را از مرگ حتمی نجات داد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

خارجی

داخلی

برخورد قضايی با عامالن شکنجه 
در مرکز معلوالن 

انتشار تصاویر آزار و شکنجه جوانی معلول در یکی از مراکز 
نگهداری قائمشــهر موجب صدور دســتور ویــژه ای برای 

شناسایی و برخورد با عوامل شکنجه این معلول شد.
به گزارش همشــهری، از چند روز قبل تصاویری از پســر 
معلولی در فضای مجازی منتشــر شــد که آثار شکنجه بر 
بدن پسر ناتوان ذهنی دیده می شــود. آنطور که آثار به جا 
مانده نشان می دهد، این پسر توسط فرد یا افرادی در مرکز 
نگهداری شکنجه شــده اســت. این تصاویر به سرعت در 
شبکه های اجتماعی دست به دســت و موجب جریحه دار 
شدن کاربران شبکه های اجتماعی شد. طوری که رئیس کل 
دادگستری استان مازندران نیز به آن واکنش نشان داد و از 
تشکیل پرونده قضایی برای بررسی و شناسایی عامل آزار و 
اذیت این ناتوان ذهنی در قائمشهر خبر داد. حجت االسالم 
والمســلمین اکبری با بیان اینکه دســتگاه قضایی استان 
مازندران نســبت به این مســئله ورود کرده  و در خصوص 
این موضوع و شناسایی عوامل آن قاطعانه پیگیری خواهد 
کرد، گفت: پیگیری این موضوع در دســتور کار دادستانی 

شهرستان قائمشهر قرار دارد.
در همین حال زینب دلیلی، مدیر روابط عمومی بهزیســتی 
مازندران نیــز در این باره به ایرنا گفت: مدیران بهزیســتی 
مازندران تصاویر یک معلول ذهنی را با زخم هایی که بر بدن 
دارد مشاهده کرده اند و دستور پیگیری ادعای مطرح شده را 

داده اند و این موضوع هم اکنون در دست بررسی است.
وی ادامه داد: معلولی که تصاویرش منتشر شده، سال قبل 
در مرکز نگهداری معلوالن لموک قائمشهر نگهداری می شد 
اما پنجم دی ماه سال گذشته پس از ابتال به یک بیماری نادر 
با رضایت خانواده از این مرکز نگهداری خارج شــد و از آن 
زمان تاکنون در اختیار بهزیستی نبود تا اینکه 3 روز پیش 

تصاویرش منتشر و ادعای ضرب و شتم مطرح شد.
دلیلی در ادامه گفت: مرکز نگهداری معلوالن لموک قائمشهر 
همواره اســتانداردهای کاری را رعایت کرده و بسیار بعید 
به نظر می رسد که عوامل این محل نگهداری، اقدام به ضرب 
و شتم این فرد معلول ذهنی کرده باشند؛ با این حال موضوع 
به صورت جدی و دقیــق پیگیری و نتیجه اطالع رســانی 

می شود.

6مــاه پس از پیداشــدن جســد 
پســربچه  5ســاله آمریکایی در 
جنگل های نیوهمپشــایر آمریکا 
مادرش اعتراف کرد که پســرش را به قتل رسانده 
چون می ترسیده که او تبدیل به یک قاتل سریالی 

همانند تدباندی یا جفری دامر شود.
به گزارش همشــهری به نقــل از دیلی میل، پاییز 
سال گذشته بازرسان اداره خدمات اجتماعی ایالت 
نیوهمپشــایر آمریکا از طریق تماس های مردمی 
در جریان ناپدیدشدن پسر 5ســاله ای به نام الیجا 
لوییز قرار گرفتند که همراه مــادرش به نام دنیلی 
زندگی می کرد. ماجرا از این قرار بود که همسایه ها 
بارها شاهد بدرفتاری مادر الیجا با او بودند و وقتی 
متوجه شدند که چند روزی است که این پسربچه 
5ساله ناپدید شــده و خبری از او نیست به ماجرا 
مشــکوک شــده و تصمیم گرفته بودند سازمان 

خدمات اجتماعی و پلیس را در جریان قرار دهند.
بازرسان پس از دریافت گزارش راهی محل زندگی 
زن 35ساله شــدند اما او حرف های همسایه ها را 
دروغ خوانده و مدعی شد که پسرش هیچ مشکلی 
ندارد و کامال سالم است. با این حال وقتی مأموران 
بار دیگر بــه این خانه مراجعه کردنــد، اثری از زن 
جوان و پســرش نبــود. ماجرا مشــکوک به نظر 
می رســید و تحقیقات برای پیدا کردن ردی از این 
زن و پسرش آغاز شد تا اینکه مدتی بعد پلیس جسد 

پسربچه ای را در جنگل های ابینگتون درحالی که 
در گودالی کم عمق دفن شــده بود پیدا کرد. جسد 
به پزشکی قانونی منتقل و مشخص شد که متعلق 
به الیجا 5ساله، یعنی همان کودک گمشده است. 
بررسی های پزشکی قانونی نشان می داد که پسربچه 
به دلیــل جراحاتی که روی بدنش وجود داشــت، 
سوء تغذیه و از همه مهم تر مســمومیت با خوردن 
سم جانش را از دست داده است و در این شرایط تنها 

مظنون جنایت، مادر او یعنی دنیلی 35ساله بود.

من بی گناهم 
دستور بازداشت این زن صادر و تحقیقات پلیس برای 
دستگیری او آغاز شــد تا اینکه چند روز بعد وی به 
همراه نامزدش کیلومترها دورتر از محل زندگی اش 
دستگیر شــد. زن جوان وقتی با اتهام قتل پسرش 
روبه رو شد آن را انکار کرد و مدعی شد که بی گناه 
است. او گفت که چند ماه پیش، پسرش وقتی برای 
بازی از خانه خارج شده بود گم شد و پس از آن وی 
همه جا را به دنبال او گشت اما ردی از وی به دست 
نیاورد و در همه این مدت نگران سرنوشت پسرش 

بود و حاال از شنیدن خبر مرگ او شوکه شده است.
پیام های عجیب 

هر چند زن جوان اظهــار بی گناهی می کرد اما او و 
نامزدش که احتمال می رفت در قتل پسربچه 5ساله 
همدست بوده اند دستگیر شــدند تا اینکه در ادامه 

تحقیقات اسرار جنایت فاش شد.
ماموران پلیس متوجه شــدند کــه دنیلی هرگز 
دلش نمی خواسته از پسرش الیجا نگهداری کند. 
وقتی الیجا یکســاله بود، پدرش او را با خود برد و 
وقتی او به سن 5سالگی رســید، پدرش وی را نزد 
همسرش برگرداند و به همین دلیل دنیلی همیشه 
به دوستانش می گفت که احساس خوبی نسبت به 
پســرش ندارد و دلش نمی خواهد که او در کنارش 

باشد.
در ادامه پیامک های عجیبی به دســت آمد که بین 
دنیلی و دوســتانش رد و بدل شــده بود. او در این 
پیامک ها رفتار پسر 5ساله اش را با قاتالن سریالی 
مقایســه می کرد و مدعی شــده بود که پســرش 
می تواند جفری دامر یا تــد باندی)قاتالن مخوف 

سریالی که به عنوان بدنام ترین جنایتکاران تاریخ 
آمریکا مشهورند( بعدی باشد.

همه این اطالعات نشان می داد که زن جوان از اینکه 
پسرش با او زندگی می کرد، راضی نبود و می خواسته 
هر طوری شده او را از بین ببرد و به نظر می رسید که 
در نهایت نیز وی با همدســتی نامزدش، پسربچه 
5ساله را به قتل رسانده و جسد او را در جنگل دفن 

کرده است.
در این شرایط هر دو متهم پرونده به دادگاه منتقل 
شدند و زن جوان اعتراف کرد که پسرش را به قتل 
رسانده چون می ترســید که او تبدیل به یک قاتل 
سریالی شود. این زن و نامزدش هم اکنون به اتهام 
قتل در بازداشت هســتند و قرار است به زودی به 

همین اتهام پای میز محاکمه قرار بگیرند.

معمای سقوط مرگبار زن سالخورده  از تراس 
طبقه پنجــم در تعطیالت نوروز با بازداشــت 

پسراو فاش شد.
به گزارش همشهری، یازدهم فروردین امسال 
گزارش مرگ اسرار آمیز زنی 78ساله به قاضی 
محمد نوعی، بازپرس کشــیک قتل دادسرای 
جنایی بندر انزلی اعالم شد. بررسی های اولیه 
نشان می داد که زن ســالخورده ساکن طبقه 
پنجم ساختمانی مســکونی بوده که از تراس 
ساختمان طبقه پنجم به پایین پرت شده و فوت 
کرده اســت. لحظاتی پس از سقوط پیرزن، در 
حالی که پلیس در محل حاضر شده بود، پسرش 
سراسیمه به پایین آمده و شروع به گریه و شیون 
کرد. تیم جنایی وی را به آرامش دعوت کرد و 
دقایقی بعد او به مأموران گفت که در خانه بوده 
و متوجه نشده که مادرش چطور خودش را به 
پایین پرتاب کرده و بــه زندگی خودش پایان 
داده است. در ادامه بررسی ها معلوم شد که روی 
دستان پیرزن آثار خراش و بریدگی وجود دارد. 
این ماجرا کمی مرموز به نظر می رســید. نکته 
بعدی این بود که به گفته همســایه ها زن فوت 
شده همیشه روسری به سر داشته اما وقتی به 
پایین سقوط کرده بود روسری به سر نداشت و 
این هم   عجیب بود. از ســوی دیگر در تحقیق 
از شــاهدان یکی از آنها ســرنخی را در اختیار 
تیم تحقیق قرار داد. وی که مــردی مغازه دار 
بود می گفت وقتی پیرزن به پایین پرت شــده 
فردی پشت سرش بوده و سریع کنار رفته است. 
این شاهد می گفت که سایه مردی را پشت سر 
پیرزن دیده اســت و او کسی جز پسرش نبوده 

است.  تکه های پازل در کنار هم چیده می شد و 
فرضیه جنایت از سوی پسر را قوت می بخشید. 
پسر بازداشت شد اما منکر قتل بود. او می گفت 
که برای نگهداری از مادرش در تعطیالت نوروز 
نزد او رفته است و مادرش بی دلیل به زندگی اش 
پایان داده است.  وی ادامه داد:مادرم بیمار بود 
و شرایط روحی مناســبی نداشت.چند روزی 
که کنــار او بودم متوجه رفتارهــای عجیب او 
شــده بودم که عادی نبود تا اینکه روز حادثه 
درحالی که من در ســالن پذیرایی نشســته و 
سرگرم تماشای تلویزیون بودم، ناگهان صدایی 
شنیدم. باور کردنی نبود، مادرم به تراس رفته و 

خودش را به پایین پرتاب کرده بود.

حل معما
با وجود اینکه پســر جوان قتل مادرش را انکار 
می کرد اما بازپرس شــعبه ســوم دادســرای 
بندرانزلی دستور بازداشــت وی را صادر کرد. 
بازجویی از او ادامه داشــت تــا اینکه وی چند 
روز بعد قفل ســکوتش را شکســت و به قتل 
مادرش اعتراف کرد. پســر جوان گفت: مدتی 
بود که مادرم بیمار شده و من و برادرم نوبتی از او 
نگهداری می کردیم. خانواده ام در شهر دیگری 
بودند. قرار شد تعطیالت نوروز من به خانه مادرم 
که سالخورده بود بروم و از او مراقبت کنم. از زن 
و بچه ام دور بودم و مادرم نیز به حرف های من 
اهمیت نمی داد. روز حادثه از او خواســتم تا به 
حمام برود اما توجهی بــه حرفم نکرد. باردیگر 
به او گوشــزد کردم که باید به حمام برود اما او 
جواب سر باال داد و گفت ساعتی دیگر می رود. 
نفهمیدم چطور شد که به شــدت از جواب سر 
باالی او عصبانی شدم. چاقویی برداشتم و او را 
زدم که دستش زخمی شد.پس از این اتفاق از 
دستم فرار کرد و به سمت تراس رفت تا از مردم 
کمک بخواهد اما در آن لحظه تصمیم گرفتم وی 
را به پایین پرت کنم تا همه گمان کنند مادرم 
خودش را به پایین پرتاب کرده است. حتی نقش 
بازی کردم تا خودم را بیگناه نشان بدهم اما در 

نهایت دستم رو شد.
 متهم پس از اقرار به جنایت با دستور بازپرس 
محمد نوعی بازپرس شعبه سوم دادسرای بندر 

انزلی روانه زندان شد. 

وقتی گردشگران متوجه دختری 
خردسال شــدند که در رودخانه 
خروشان افتاده و آب او را با خود 
می برد برای نجاتش بسیج شدند تا اینکه توانستند 
دختربچه را از آب گرفته و جانش را نجات دهند.

به گزارش همشــهری، این حادثه روز شــنبه 
در رودخانــه پیرغار فارســان واقع در اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری اتفاق افتــاد. آن روز 
خانواده هــای زیادی بــرای گــردش و تفریح 
به حاشــیه این رودخانه آمده بودنــد. ازجمله 
خانواده ای اهل منطقه مبارکــه اصفهان. دختر 
خردسال  آنها کنار رودخانه مشغول بازی بود اما 
ناگهان بدون آنکه پدر و مادرش متوجه شوند او 
داخل آب افتاد. شدت جریان آب به حدی بود که 
در یک چشم به هم زدن دختربچه را با خود برد. 
در میانه راه چند خانــواده متوجه دختربچه در 

رودخانه خروشان شدند. آنها با فریاد از افرادی که 
در پایین دست و مسیر رودخانه بودند درخواست 
کمک کردند تا در مسیر قرار بگیرند، شاید بتوانند 
دختربچه را از آب بگیرند. یکی از این افراد یحیی 
امامی از اهالی روســتای ده چشــمه است. او و 
یکی از دوستانش به نام فردوس محمدی وقتی 
فهمیدند دختربچــه ای در آب افتاده دوان دوان 
خود را به پایین دست رودخانه رساندند تا بتوانند 
او را از آب بگیرنــد. او در این باره به همشــهری 
می گوید: من در آنجا مغازه دارم. یک مرتبه فریاد 
چند نفر را شــنیدم که می گفتند یک دختربچه 
در رودخانه افتاده است. با توجه به شدت جریان 
آب امیدی نداشتیم که او زنده بماند. من و دوستم 
دوان دوان به پایین رودخانــه رفتیم و با لباس و 
موبایل و وســایلی که همراه مان بود داخل آب 
پریدیم و منتظر شدیم تا دختربچه به ما برسد اما 

کمی باالتر گردشگر دیگری که بختیاری بود به 
نام علیرضا بویری وسط رودخانه رفت و توانست 
دختربچه را نجات دهــد. او ادامه می دهد: وقتی 
کودک را از آب بیرون کشــید بیهوش بود. من 
و دوســتم کمک کردیم تا آبی که او خورده بود 
از معده اش خارج شــود و کم کم به هوش آمد. 
خدا را شکر با وجود اینکه آب حدود 3۰متر او را 
جابه جا کرده و  بستر رودخانه هم پر از سنگ بود 
اما او هیچ جراحتی نداشت. با این حال از اورژانس 
کمک خواستیم و امدادگران او را به بیمارستان 

سیدالشهدا)ع( فارسان منتقل کردند.
این مرد در ادامه می گوید: تا زمانی که اورژانس 
به آنجا رســید هنوز پدر و مادر این دختربچه از 
حادثه ای که اتفاق افتاده بود اطالعی نداشتند و 
از سر کنجکاوی جلو آمدند ببینند چه خبر شده 
که دخترشان را در آن وضعیت دیدند. چند ساعت 

بعد هم وقتی دختربچه در بیمارستان حالش بهتر 
شد این خانواده دوباره کنار رودخانه برگشتند و 

دختربچه مشغول بازی شد.

مردی کــه در اقدامــی هولناک همســر و دختر 
نوجوانش را به قتل رسانده و پس از جنایت خودزنی 
کرده بود جانش را از دست داد تا انگیزه اصلی او از 

جنایت هرگز مشخص نشود.
به گزارش همشــهری، بامداد ســی ام فروردین مــاه گزارش قتل 
2نفر به قاضی محمد حســین زارعی بازپرس ویژه قتل اعالم و با 
انجام تحقیقات مشخص شد که مقتوالن مادری 47ساله و دختر 
۱5ساله اش بوده اند.آثار خفگی روی گردنشان مشهود بود و حکایت 
از این داشت که هردو بر اثر خفگی به قتل رســیده اند. عامل این 
جنایت هولناک کسی جز پدر خانواده نبود که حالت عادی نداشت 
و با دست و پای خون آلود کنار اجساد همسر و دخترش نشسته و 

به آنها خیره شده بود. گزارش این جنایت هولناک را خواهر قاتل به 
پلیس اعالم کرده بود. او در تحقیقات گفت که برادرزاده 7ساله اش 
به او زنگ زده و گفته حال پدرش خوب نیســت و مادر و خواهرش 
خوابیده اند. او نیز پــس از این تماس خودش را بــه محل حادثه 
رسانده و با دیدن صحنه جنایت پلیس را خبر کرده بود.  آنطور که 
مشخص بود پدر خانواده، همسر و دخترش را به قتل رسانده و اقدام 
به خودزنی کرده بود. وی شرایط مناسبی نداشت و تنها چند جمله 
به تیم جنایی گفت:» همســر و دخترم برایم پاپوش درست کرده 

بودند و از دست آنها به شدت عصبانی بودم.«
متهم که شرایط روحی مناسبی نداشــت و از ناحیه دست و پا هم 
به شدت زخمی شــده بود برای درمان به بیمارستان انتقال یافت. 

وقتی در بیمارســتان تحت درمان بود، به ماموران گفت: به تازگی 
بازنشست شــده بودم و باید خانه را تخلیه می کردم. به خاطر این 
مسئله به شدت ناراحت بودم و شب حادثه بر سر مسئله ای همسرم 
را در اتاق خواب خفه کردم. وی ادامه داد: صبح پسرم را به مدرسه 
بردم، درحالی که همســرم بی جان در اتاق بود و نفس نمی کشید. 
وقتی پســرم را به مدرسه رســاندم و برگشــتم متوجه شدم که 
رفتارهای دخترم عجیب اســت. ظاهرا او متوجه ماجرا شده بود و 
ناچار شدم او را هم در اتاق خواب به قتل برسانم. بعد تصمیم گرفتم 
به زندگی خودم پایان بدهم.  اظهــارات متهم عجیب بود. چرا که 
اجساد قربانیان در پذیرایی پیدا شده بود. بنابراین تیم جنایی باید 
صبر می کرد تا متهم بهبود یابد و تحقیقات جامع تری از او صورت 
بگیرد. اما وی روز جمعه دوم اردیبهشت ماه به دلیل شدت جراحات 
و خونریزی شدید جانش را از دســت داد و با مرگ قاتل انگیزه او 
از جنایت هرگز فاش نشــد. با وجود این تحقیقات در این پرونده 
از ســوی تیم جنایی ادامه دارد تا جزئیات بیشــتری از این حادثه 

هولناک به دست آید.

اعتراف عجیب زن آمريکايی در دادگاه:

مردی که همسر ودخترش را به قتل رسانده و خودزنی کرده بود در بیمارستان جان باخت

پسرم را کشتم چون می ترسيدم قاتل سريالی شود

پدر، اسرار جنايتش را به گور برد 

جوان روستایی  فرشته نجات دختر 10ساله شد

جنايت هولناک پسر عصبانی در تعطيالت نوروز 

قتل پسر جوان بر سر حمايت از يک سگ
پســر جوان به خاطر جلوگیری از آزار و اذیت یک ســگ در 
پارک گوللرباغی ارومیه، هدف ضربــات چاقو قرار گرفت و به 

قتل رسید.
به گزارش همشــهری، جمعه دوم اردیبهشــت مــاه، چاقو 
خوردن یک جوان در پارک گوللرباغی ارومیه توسط شاهدان 
وحشــت زده این درگیــری به مرکــز فوریت های پلیســی 
۱۱۰گزارش شد. با اعالم این خبر، تیمی از کارآگاهان پلیس 
آگاهی راهی محل حادثه شــدند و تحقیقــات را آغاز کردند. 
پسر 2۰ساله ای در این حادثه به شــدت مجروح شده بود که 
به بیمارســتان امام رضا)ع( منتقل شد اما در نهایت جانش را 

از دست داد.
به دنبال مرگ پسر 2۰ساله، جسد وی برای بررسی های بیشتر 
به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات کارآگاهان اداره پلیس 
آگاهی با هماهنگی بازپرس ویژه قتل برای دســتگیری قاتل 
کلید خورد. تحقیقات جنایی نشــان داد که درگیری مرگبار 
بین قاتل و مقتول، به دلیل آزار و اذیت یک سگ توسط قاتل 
در پارک گوللرباغی رخ داده و مقتول به خاطر کمک کردن به 
سگ پس از اعتراض، هدف 3 ضربه چاقو از ناحیه دست و گردن 

قرار گرفته است.
تحقیقات ادامه داشــت تا اینکه 24ساعت پس از این جنایت 
مأموران پلیس آگاهی با رصد های اطالعاتی، مخفیگاه قاتل را 
شناسایی و با هماهنگی بازپرس ویژه قتل وی را در یک عملیات 

غافلگیرانه دستگیر کردند.
متهم پس از انتقال به اداره پلیس آگاهی تحت بازجویی قرار 
گرفت و به قتل پسر 2۰ساله در نزاع خونین در پارک گوللرباغی 
ارومیه اعتراف کرد. براســاس این گزارش متهم در بازداشت 

به سر می برد و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

پیگیری


