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همه  چیز از زمانی شروع 

دادسرا
شــد که زن جوان ادعا 
کرد در التــاری برنده 
شــده و قرار اســت به آمریکا مهاجرت 
کنند. همسر این زن که یک طالفروش 
ثروتمند بود همه دارایی اش را تبدیل به 
دالر و دو دستی تقدیم همسرش کرد تا 
مقدمات مهاجرتشــان فراهم شود اما 
نه تنها مهاجرتی در کار نبود بلکه آینده 
مرد طالفروش به سرقت از خانه ها گره 

خورد.
به گزارش همشهری، تحقیقات پلیس 
در این پرونده از تعطیالت نوروز امسال 
شروع شد. از هفته دوم عید گزارش چند 
ســرقت به پلیس پایتخت اعالم شد و 
بررسی ها نشان می داد اعضای یک باند 
به صورت سریالی به خانه ها در شمال و 

شمال غرب تهران دستبرد می زنند.
یکی از مالباخته هــا مردی تاجر بود که 
پس از بازگشت از سفر متوجه دستبرد 
به خانه اش شده بود. او به مأموران گفت: 
دزدان حــدود 5میلیارد تومــان اموال 
ارزشمند خانه ام را با خود برده اند. آنها به 
جز طال، پول، دالر، سکه و درهم، دو تابلو 
فرش نفیس که طرح آن منظره خاصی 
بود که خودمان طراحی کرده بودیم و هر 
کدام از تابلوها حدود 500میلیون تومان 

ارزش داشت را نیز سرقت کرده  اند.

سارقانحرفهای
با شــروع تحقیقات پلیســی، مأموران 
راهی محل سرقت شــدند و به بررسی  
دوربین های مداربســته پرداختند اما 
سرنخی به دست نیامد. دزدان صورتشان 

را پوشانده و تالش کرده بودند که ردی 
از خودشــان به جا نگذارنــد. با وجود 
این اقدامات اطالعاتی برای شناســایی 
سارقان ادامه داشت و هرچه تحقیقات 
مأموران پیش می رفت تعداد شــاکیان 
نیز بیشتر می شد تا اینکه سرنخی از این 
باند به دست آمد. ماجرا از این قرار بود که 
برادر تاجری که خانه اش در تعطیالت 
عید هدف ســرقت قــرار گرفتــه بود، 
به صورت اتفاقی در یکی از ســایت های 
خرید و فروش کاال، آگهی فروش یکی 
از تابلــو فرش هایی را دید کــه از خانه 

برادرش سرقت شده بود. 
او با صاحــب آگهی که مــردی جوان 
بود تماس گرفــت. صاحب آگهی مبلغ 
80میلیون تومان یعنی بسیار پایین تر از 
قیمت اصلی تابلو برای فروش آن درنظر 
گرفته بود و برادر شــاکی حتی مبلغی 
به عنوان بیعانه واریز کرد و با فروشنده 
قرار مالقات گذاشت. وی همزمان ماجرا 
را به برادرش اطالع داد و او هم پلیس را 
خبر کرد. به این ترتیب وقتی شــاکی و 
برادرش در نقــش خریدار در محل قرار 
حاضر شدند، مأموران پلیس فروشنده 
را کــه یکی از ســارقان بود دســتگیر 
کردند. وی در بازجویی ها اقرار کرد که 
با همدستی 3نفر دیگر یک گروه سرقت 
تشــکیل داده و به صورت ســریالی به 
خانه ها دستبرد می زنند. با این اطالعات 
بقیه اعضای باند نیز یکی پس از دیگری 
دستگیر شدند و با اعتراف به سرقت های 
سریالی، برای انجام تحقیقات بیشتر و 
شناسایی شــاکیان احتمالی در اختیار 
مأموران اداره آگاهی تهران قرار گرفتند.

طالفروش ورشکسته سارق حرفه ای شد
مرد ثروتمند پس از آنکه فریب همسرش را خورد و همه اموالش را از دست داد سر از دنیای تبهکاران درآورد

جنایت هولناک داماد عصبانی در خانه پدرزن
جوان افغان پس از قهر همســرش، 

جنایي
برای برگرداندن او به خانه پدرزنش 
رفت اما با اعضای خانواده وی درگیر 
شد و با چاقو به جان آنها افتاد. در جریان حمله داماد 
عصبانی، مــادرزن جانش را از دســت داد و پدرزن، 
همســر و خواهرزن ضارب در بیمارســتان بستری 

شدند.
به گزارش همشهری، شــامگاه چهارشنبه گذشته 
به قاضی محمدحســین زارعی، بازپــرس جنایی 
تهران خبر رســید که جنایت هولناکی در خانه ای 
در جنوب شــرق تهران رخ داده اســت. اعضاي تیم 
جنایی راهی محل حادثه شدند و دریافتند که مردی 
حدودا 22ســاله که اهل کشور افغانســتان بوده به 
اعضای خانواده همســرش حمله کرده و یکی از آنها 
را به قتل رســانده و بقیه را مجروح کرده اســت. در 
تحقیقات اولیه معلوم شــد که قاتل از مدتی قبل با 
همسرش دچار اختالف شــده بود. همسر وی بر سر 
همین اختالفات قهر کرده و به خانه پدری اش رفته 
بود. غروب چهارشــنبه مرد افغان به خانه پدرزنش 
رفته بود تا با همسرش آشتی کند و او را به خانه اش 
برگرداند اما در آنجا با اعضای خانواده همسرش درگیر 
شده و ناگهان با چاقو به سمت آنها حمله ور شده بود. 
او همسرش را به همراه پدر، مادر و خواهر وی هدف 
ضربات چاقو قرار داده بود که با اطالع پلیس از ماجرا، 
هر 4 نفر به بیمارستان انتقال یافتند اما دقایقی بعد 
خبر رسید که مادرزن قاتل به دلیل شدت جراحات 
فوت شده اســت. این در حالی بود که پزشکان حال 
پدرزن وی را نیز وخیم اعالم کردند اما همسر متهم 

و خواهرزن او به صورت سطحی آسیب دیده بودند.
تیم جنایی پس از تحقیقــات اولیه در محل جنایت 
و انجام تحقیقات میدانی راهی بیمارستان شدند و 
به تحقیق از 2خواهر پرداختند. آنها اعالم کردند که 

داماد قاتل پس از آنکه با چاقــو آنها را زخمی کرده 
فراری شده و احتمال دارد که به محل کارش رفته 
باشد. در این شــرایط تیم جنایی با صاحبکار داماد 
قاتل تماس گرفتند و بــا دادن آموزش های الزم از 
وی خواســتند به محض حضور متهم در آنجا، وی 

را سرگرم کند.
حدس همسر قاتل و تیم جنایی درست از آب در آمد 
و او پس از فرار راهی محل کارش شــد. صاحبکار او 
که از ماجرا خبر داشت وی را راضی کرد تا خودش را 
تسلیم پلیس کند. به این ترتیب قاتل پیش از رسیدن 
مأموران راهی اداره پلیس شد و خود را معرفی کرد. 
وی در بازجویی ها گفت: این اواخر به همسرم مشکوک 

شده بودم. او رفتار مرموزی داشت و مدام سرش در 
گوشی موبایلش بود. اصال به زندگی اهمیتی نمی داد 
و هر وقت اعتراض می کردم با تندی جوابم را می داد. 
وی ادامــه داد: آخرین بار یک هفتــه قبل از حادثه 
از ســرکار به خانه آمدم و دیدم مانند روزهای قبل، 
همسرم سرش در گوشی موبایل و مشغول چت کردن 
است. به او اعتراض کردم و گفتم چرا تمام وقتت را در 
چت کردن و جست و جو در شبکه های مجازی هدر 
می دهی که با تندی جوابم را داد. وقتی درگیری ما 
باال گرفت، همسرم وسایلش را جمع کرد و به حالت 
قهر خانه را ترک کرد. او به خانه پدرش رفت و تا یک 
هفته مدام با هم در تماس بودیم و دعوا داشــتیم. با 
وجود اینکه همچنان جدال میان ما ادامه داشت اما 
برای آشتی با او و برگرداندنش به خانه پدرزنم رفتم. 
وقتی در آنجا درباره مسائل و اختالفاتمان صحبت شد 
خانواده او به جای آنکه به دخترشــان تذکر بدهند، 
از او حمایت کرده و رفتارهای مرا زیر ســؤال بردند. 
این برخورد آنها عصبانیت مرا بیشــتر کرد و در یک 
لحظه از کوره در رفتم و با چاقو به سمتشــان حمله 
کردم. اصال متوجه نبــودم و دیوانه وار ضربه می زدم. 
وقتی آنها خون آلود روی زمیــن افتادند به بیرون از 
خانه رفتم و چند ساعتی را در خیابان پرسه زدم. اما 
فکرش را نمی کردم که مادرزنم در این حادثه جانش 
را از دست بدهد. من که به شــدت عصبانی بودم به 
محل کارم بازگشتم و در آنجا از صاحبکارم شنیدم که 
مادرزنم فوت شده و حال پدرزنم وخیم است. او با من 
صحبت کرد و خواست تا هرچه سریع تر خودم را به 

پلیس معرفی کنم.
متهم به قتل با دســتور بازپرس شعبه اول دادسرای 
جنایی تهران برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار 
مأموران اداره دهم پلیــس آگاهی تهران قرار گرفته 

است.

همسرم سرم را کاله گذاشت
سارقیکهتابلوفرشنفیسرابرایفروشآگهیکرده،
یکطالفروشورشکستهاستکهمیگویدهمسرش
سرشراکالهگذاشتهوبهآمریکافرارکردهاست.اوبا
پیداکردنیکگروهخالفکاردرفکرراهیبرایانتقام
ازهمسرشبوداماموفقنشدودرنهایتتصمیمگرفت

وارددنیایمجرمانشود.

چهاتفاقیافتادکهیکطالفروشپولدار
تبدیلشدبهیکسارقحرفهای؟

چون همســر آن طالفروشــی که می گویید یک کالهبردار 
حرفه ای بود و همه سرمایه اش را تصاحب کرد و رفت. همسر 
من نه تنها ســرمایه ام بلکه اعتماد مرا هم نابود کرد. او فریبم 
داد و من به خاطر اعتمادی که به او داشــتم دو دســتی همه 
زندگیم را تقدیمش کردم اما او برای همیشــه به آمریکا رفت 

و مرا قال گذاشت.
همسرتچطورسرتکالهگذاشت؟

او از همان ابتدای زندگی دلش می خواســت که از ایران برود. 
همیشه رؤیای زندگی در اروپا یا آمریکا را در سر داشت. اوایل 
به شدت مخالف بودم اما آنقدر همسرم در گوشم خواند تا اینکه 
راضی شــدم. حتی قرارمان این بود که هرچه در ایران داریم 
بفروشیم و به خارج از ایران برویم و در آنجا صاحب فرزند شویم 
اما خبر نداشتم که مار در آستینم پرورش می دادم و همسرم 
در تمام مدت برایم نقش بازی می کرد تا اموالم را تصاحب کند. 
او چند وقت قبل مدعی شد که التاری برنده شده است و من 
ساده لوح باور کردم و کلی خوشحالی کردم. بعد خانه و مغازه طالفروشی ام را فروختم و پولش را تبدیل به دالر کردم. همسرم می گفت که 
باید ابتدا به تنهایی به آمریکا برود و در آنجا کارهای قانونی را انجام بدهد تا من نیز بتوانم ویزای آمریکا را بگیرم. باورتان می شود؟ همه دالرها 
را دودستی تقدیم او کردم اما رفت و دیگر برنگشت. حتی خبر ندارم که به آمریکا رفته یا کشور دیگری. فقط چند ماه قبل از طریق یکی از 
بستگانمان پیغام داد که بهتر است به صورت غیابی از او جدا شوم چون دیگر حاضر نیست با من زندگی کند. این حرف را که شنیدم دنیا روی 
سرم آوار شد. من که سال ها زحمت کشیده و خانه و مغازه خریده بودم، حاال یک ورشکسته بودم با یک میلیاردتومان بدهی. چون پیش از 

رفتن همسرم طال خریده بودم و پولش را پرداخت نکرده بودم.
وبعدتصمیمگرفتیدستبهسرقتبزنی؟

اولش تا مدت ها منتظرش بودم اما وقتی آب پاکی را ریخت روی دستم و دیدم هیچ نشانی از او ندارم به دنبال چند خالفکار رفتم. موضوع را 
برایشان تعریف کردم و از آنها کمک خواستم. می خواستم ببینم آیا می شود نشانی از همسرم پیدا کرد و به سراغش رفت؟ اما به جایی نرسیدم. 
یک شب که همان خالفکاران قصه زندگی ام را شنیدند پیشنهاد دادند برای به دست آوردن پول طلبکارانم دست به سرقت بزنم. تنها راهی بود 
که می توانستم در فرصتی کوتاه پولدار شوم. ابتدا مخالفت کردم اما بعد دیدم راهی ندارم جز دزدی. از آن پس آموزش های الزم را دیدم و به 
همراه اعضای گروه که به جز من، 3نفر دیگر بودند در تعطیالت نوروز راهی سرقت شدیم و به خانه ها دستبرد می زدیم. نقش من این بود که 
همراه بچه ها وارد خانه ها می شدم و بعد اموال سرقتی مانند موبایل، دوربین، تابلو فرش، عتیقه و... را در سایت خرید و فروش کاال آگهی کرده 

و می فروختم. پولش هم بین اعضای گروه تقسیم می شد اما فکرش را نمی کردم که به این سرعت دستگیر شوم.
ازچندخانهسرقتکردید؟

دقیقا یادم نیست اما از 10تا بیشتر بود.

گفت وگو

برخوردبادالالنوبرهمزنندگاننظماقتصادیجدیباشد
امروز مردم عادی هم می دانند که کنترل قیمت ها فقط در اراده و 
اختیار کارخانجات و شرکت های تولیدی نیست و در بی ثباتی یا 
ثبات بازار ارز و طال دالالن حرف اول را می زنند پس بدیهی است 
که برخورد جدی با آنها که  باعث بر هم خوردن نظم اقتصادی 

شده اند باید اولویت باشد.
بوذرجمهریازتهران

محلهایامنبرایبازیبچههاتعبیهشود
 چند دهه قبل، بچه ها مدام با دوستانشــان در کوچه و حیاط 
خانه بازی می کردند که این کار باعث رشد شخصیت، همدلی و 
یادگیری روش تعامل با دیگران می شد. متأسفانه کودکان امروز 
فقط با گوشی موبایل و تبلت بازی می کنند و دیگر خبری از آن 
نشاط و هیاهو در کوچه ها نیست. الزم است با تعبیه مکان های 
امن و مناسب در محله های مختلف، محیطی سالم و بی خطر را 

برای بازی و شادی کودکان مان فراهم کنیم.
زاهدیازکرج

دستاندازهادرهمهشهرهامشکلسازهستند
دســت اندازها ابزارهایی هســتند که برای رانندگان و عابران 
خطرسازند و متأســفانه در ایران به وفور به کار گرفته شده اند 
درحالی که در ســایر نقاط دنیا این چنین نیست. بر فرض که 
راه دیگری جز دست انداز نباشــد آیا برای ایجاد و ساخت آن 

استانداردی وجود ندارد.
قاسمزادهازشمیران

شرکتهایخصوصیقانونوزارتکاررادورمیزنند
شرکت های خصوصی زیر بار پرداخت افزایش حقوق نمی روند 
و شرکتی که من در آن شاغل هستم رقم ناچیزی به حقوق ها 
افزوده است و در اعتراض می گوید اگر فکر می کنیداین افزایش 
کم است در خانه بمانید. این درحالی است که به هر حال تخلف 
از قانون جرم است و باید با خاطیان از قانون کار برخورد شود تا در 

حق کارمندان اجحافی صورت نگیرد.
هاشمیازهمدان

داروهایخاصمانندگذشتهواردشود
برخی داروها هم اکنون مدتی است که وارد نمی شوند و بیماران 
خاص دچار مشکالت بسیار شــده اند. کمبود دارو را به برخی 
شــیرهای رژیمی بیفزایید که نبود آنها باعث گرســنه ماندن 
نوزادان می شــود چون نمی توانند شــیر دیگر بخورند. برخی 
قرص ها از جمله کوان کــه قبال 60هزار تومــان در داروخانه 
موجود بود اکنون با 600هزار تومان به ســختی از بازار سیاه 

پیدا می شود.
پیوندیازتهران

یارانهبهحسابمواریزوکلحسابممسدودشد
مانند اغلب مردم مشــمول یارانه مبلغ یک میلیون و 600هزار 
تومان بابت یارانه من و همسرم و دخترانم به حساب ما واریز شد 
و منتظر اعالم زمان برداشــت بودیم. صبح روز بعد وقتی برای 
خرید مراجعه کردم متوجه شدم حسابم مسدود است به شدت 
نگران شده و به بانک مراجعه کردم که آنجا گفتند حساب شما 
بابت یارانه مسدود شده است. این دیگر چه مدل کمکی است 

که به من کرده اند؟
وفاپورازتهران

تکلیفافرادبدونیارانهبرایخریدکاالهایاساسیچیست
به عنوان کسی که جزو دهک ها قرار نمی گیرم سؤالم این است 
که به دلیل داشتن یک پراید و درآمد ماهی 9میلیون و 200هزار 
تومان حقوق کارمندی از دهک ها حذف شــده ام درحالی که 
2 فرزند دختر دانش آموز و دانشــجو دارم و ماهی 5میلیون و 
500هزار تومان هم در محله نواب اجاره خانه می دهم. مسئوالن 
بگویند امثال من که در دهک ها جــای نمی گیرند از این پس 
چگونه مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن که قرار است گران تر شوند 
به اضافه سایر اقالم ضروری زندگی تهیه کنند و به حیات ادامه 

دهند؟ واقعا تکلیف امثال من چیست؟
قهرمانیازتهران

پلعابرپیادهرودرخیابانفردوسیراقفلکردهاند
پل عابر پیاده غیرمکانیزه ای در خیابان فردوســی قم است که 
مدت هاست قفل است. دقیقا برای این پل یک در فلزی گذاشته 
و آن را قفل کرده اند. یک مسئول در این خصوص توضیح دهد 
تا مردمی که هر روز مجبور به عبور از عرض خطرناک خیابان 

هستند تکلیف خود را بدانند.
میرقادریازقم

نارمکغربینیازمندتوجهویژهاست
محله بزرگ نارمک در قســمت غربی خود نیازمند توجه ویژه 
و جدی اســت. از طرفی نظارت کافی بر فروش و قیمت کاالها 
و سوپرمارکت ها و مغازه ها نمی شــود. از سویی نبود بهداشت، 
تجمع دستفروشان، تردد موش ها در جوی های آب و امثال اینها 
بسیار زننده و آالینده اســت که همه این موارد با حضور ناظر و 
توجه قابل حل است. از مسئوالن تقاضا دارم به این منطقه توجه 

بیشتری داشته باشند.
صفاییازتهران

شمارهتلفنارتباطيباخوانندگانبا مردم

ارسالپیامکوتاهخوانندگانپیامک

شهادتمأمورپلیس
توسطقاچاقچیکاال

راننــده خــودروی حامل 
کاالهــای قاچــاق وقتی 
مأمــوران پلیس را ســد 
راهش دید خودرواش را با 
سرعت به یکی از آنها کوبید 
و موجب شــهادت یکی از 
مأمــوران پلیس شــد. به 
گزارش همشــهری، این حادثه روز پنجشــنبه در شهرستان 
امیدیه واقع در استان خوزســتان اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار 
بود که مأموران پاسگاه آسیاب امیدیه در راستای مبازره با قاچاق 
کاال در حال کنترل خودروهای عبوری بودند که به یک خودروی 
سواری مشکوک شــدند. مأموران به راننده این خودرو دستور 
ایست دادند اما راننده که قصد توقف نداشت با دیدن مأموران 
پایش را روی پدال گاز گذاشت و با سرعت خودرو را به یکی از 
مأموران کوبید و تالش کرد فــرار کند. با وجود این چند دقیقه 
بعد مأموران توانستند این راننده متخلف را که خودرواش حامل 

کاالهای قاچاق بود دستگیر کنند.
در جریان این حادثه سروان مسلم تقی زاده که به شدت مجروح 
شده بود به مرکز درمانی منتقل شد اما به دلیل شدت جراحات 
وارده به شهادت رسید. ســرهنگ علیرضا میررضایی، فرمانده 
انتظامی امیدیه در این باره گفت: راننده خودروی شوتی حامل 
کاالی قاچاق دســتگیر و تحویل مرجع قضایی شده است. وی 
ادامه داد: آیین تشییع پیکر شهید تقی زاده صبح شنبه )امروز( 
با حضور اقشار مختلف مردم در امیدیه برگزار  و در ادامه پیکر 
شهید به شهرستان آغاجاری منتقل می شــود و در کنار دیگر 

شهیدان در گلزار شهدای این شهر آرام می گیرد.

مرگمرموزجوانایرانيدرچین
جوان ایرانی که برای کار و تجارت به چین ســفر کرده بود، در 
جریان یک قرار کاری به طرز مشکوکی جان باخت و با شکایت 
خانواده وی، تحقیقات براي کشف اسرار مرگ او آغاز شده است. 
به گزارش همشهری، چند روز قبل خانواده یک جوان ایرانی به 
شعبه سوم دادسرای جنایی تهران رفتند و گفتند که پسرشان در 
شهر ایووی چین به قتل رسیده است. آنها مي گفتند که قاتالن، 
ایراني هستند و با شکایت از آنها خواستار رسیدگی به این پرونده 
شدند. در این میان یکی از اعضای خانواده پسر جوان به قاضی 
ساسان غالمی، بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران گفت: 
مهدی )مقتول( صاحب یک شرکت بود و مدتی قبل به همراه 
همسرش برای کارهای تجاری به چین سفر کرد و مدتی در آنجا 
ساکن شدند تا کارهایشان را انجام دهند. آنها در شهر ایوو ساکن 

بودند و من نیز برای دیدن آنها به چین سفر کردم. 
وی ادامه داد: شب حادثه در خانه آنها بودم که یکی از دوستان 
مهدی که ایرانی بود به او زنگ زد و با او قرار کاری گذاشت. آنطور 
که من متوجه شدم به جز دوست ایرانی مهدی، پسر دیگری هم 
قرار بود به سر قرار برود و ظاهرا مهدی با او اختالفاتی داشت. به 
همین دلیل وقتی نام آن شخص را شنید مخالفت و قرار را کنسل 
کرد. اما دوستش دوباره به او زنگ زد و اصرار داشت که باید وي 
را ببیند. به پیشنهاد برادرم محل قرار تغییر کرد و قرار شد آنها به 

دفتر کار مهدی بروند. 
برادر متوفي گفت: مهدی برای دیــدن آن دو نفر از خانه خارج 
شــد تا به دفتر کارش برود اما گمــان نمی کردیم این آخرین 
باري باشــد که او را زنده مي بینیم. قرار بود برای شام برگردد 
اما خبری از او نشد. همسرش که به شــدت نگران شده بود، با 
موبایلش تماس گرفت و او جواب داد و گفت تا ســاعتی دیگر 
برمی گردد. اما دو سه ساعتی گذشت و خبری از بازگشت او نشد 
تا اینکه دوستش، یعني همان فردی که به مهدی زنگ زده بود 
با موبایل همسر برادرم تماس گرفت و گفت حال مهدی بد شده 
و خواست هرچه سریع تر خودمان را به دفتر کارش برسانیم و او 
را به بیمارستان منتقل کنیم. وقتی به آنجا رفتیم متوجه شدیم 
برادرم را به بیمارستان رســانده اند و او تحت درمان قرار گرفته 
است، اما ساعاتي بعد به طرز باورنکردنی فوت شد. پزشکی قانونی 
چین نیز اعالم کرد که ضربه به ســر و در پــی آن ضربه مغزی 
علت فوت مهدی بوده است. پس از آن جسد را به ایران منتقل 
کردیم و مراسم خاکسپاری انجام شد. به دنبال مرگ برادرم، ما 
از دوستش شکایت کردیم و در چین هم پیگیر پرونده هستیم 
و حتی تصاویر دوربین های مداربسته شرکت مورد بازبینی قرار 
گرفت که مشخص شد ابتدا نفر اول یعنی همان دوست ایرانی 
وی به شرکت رفته و بعد نفر دوم. ما از هردوی آنها شکایت داریم 
و شک نداریم بر سر اختالفاتي که با برادرم داشته اند او را به قتل 
رسانده اند. بر اساس این گزارش، بازپرس جنایی تهران دستور 
مکاتبه با پلیس چین و ارسال پرونده را از طریق اینترپل صادر 

کرده تا اسرار مرگ جوان ایرانی رازگشایی شود.

جزئیاتغرقشدن3کودک
دراسکلهسیراف

2روز پس از حادثه هولناک در اسکله بندر سیراف که در جریان 
آن 3پسربچه در دریا غرق شده بودند، جسد سومین قربانی نیز 
کشف شد. به گزارش همشــهری، این 3کودک که2نفر از آنها 
9ساله بودند و سومی  7سال داشت، سه شنبه20 اردیبهشت  در 
خروجی اسکله بندر سیراف در حال شنا و بازی بودند که به دلیل 
شرایط بد جوی غرق شــدند. از همان موقع تالش ها برای پیدا 
کردن پیکرهای جانباختگان آغاز شــد و تیم های جست وجو 
موفق شدند پیکر 2نفر از آنها را از آب بگیرند اما نشانی از پیکر 
سومین کودک وجود نداشــت. با این حال جست وجوها ادامه 
یافت تا اینکه عصر روز چهارشنبه سرانجام جسد سومین قربانی 
نیز کشف شد. عبدالحسین طاهری، رئیس جمعیت هالل احمر 
شهرستان کنگان در این باره گفت: جسد سومین کودک مفقود 
شده، پشت موج شکن اسکله این بندر پیدا شد. او ادامه داد: 2 نفر 
از کودکان که از سوی افراد بومی با حال وخیم پیدا شده بودند 
به درمانگاه شهر سیراف منتقل شده بودند که عملیات احیا مؤثر 
واقع نشده و جان خود را از دســت دادند. او ادامه داد: به دلیل 
شرایط نامساعد جوی تالش و جست وجوی قایق های صیادی 
و نیرو های امدادی برای یافتن کودک 7 ساله ناکام ماند تا اینکه 
عصر چهارشنبه جسد این کودک در خروجی اسکله بندر سیراف 
کشف و به بیمارســتان امام خمینی )ره( کنگان منتقل شد، تا 

خانواده داغدار وی از بالتکلیفی خارج شوند.

  bamardom_hamshahri@تلگرامبامردمپیام

کوتاه از حادثه

کالهبرداری 
 میلیاردی 

به بهانه  خرید و 
فروش نوزاد 

اعضای باند کالهبرداری که به بهانه خرید 
و فروش نوزاد از هر کدام از طعمه هایشان 
100میلیون تومان دریافــت می کردند، 

دستگیر شدند.
به گزارش همشــهری، تحقیقــات برای 
دســتگیری این باند زمانی آغاز شــد که 
مأموران پلیس فتا استان مازندران هنگام 
رصد شــبکه های اجتماعی با آگهی های 
مربوط به خریــد و فروش نــوزاد روبه رو 
شــدند. مأموران در پوشــش مشتری با 
گردانندگان این صفحــات ارتباط برقرار 
کردنــد و معلوم شــد که اعضــای باند با 
ادعــای اینکه می توانند بــرای نوزادان به 
نام خریدار شناســنامه تهیه کرده و آنها را 
تحویل خانواده های جدیدشان دهند از هر 
کدام از طعمه هایشان 100میلیون تومان 
دریافــت می کنند. بــا هماهنگی قضایی 
دستور بازداشت اعضای این باند صادر شد و 
مأموران در جریان بررسی ها متوجه شدند 
که متهمان 8نفرند و در استان های مختلف 
کشور به سرمی برند. در ادامه مخفیگاه های 
تمامی گردانندگان این صفحات مجازی 
در اســتان های مختلف ازجمله مازندران 
شناسایی شد و مأموران در جریان عملیات 
مختلف موفق شدند تمامی 8متهم پرونده 

را شناسایی و دستگیر کنند.
با دســتگیری متهمان معلوم شد که همه 
ادعاهای آنها واهی بوده و این افراد به بهانه 
خرید و فروش نوزاد دست به کالهبرداری 
از 21نفر زده انــد. در حقیقت نه خبری از 
نوزاد بود و نــه شناســنامه و اعضای باند 
پس از شناســایی مشتریانشان در فضای 
مجازی، آنها را فریب داده و پس از دریافت 
100میلیون تومان از هر کدام از آنها، دیگر 

به تماس های این افراد پاسخ نمی دادند.
به گفته ســردار مرتضی میرزایی، فرمانده 
انتظامی استان مازندران، اعضای این باند 
در بازجویی  ها به کالهبرداری 2میلیارد و 
100میلیون تومانی از 21نفر اعتراف کردند 
و پس از تشــکیل پرونده به مرجع قضایی 

معرفی شدند.

آتشسوزیدرخوابگاهدختراندانشجو
آتش سوزی در خوابگاه دانشجویان در رشت 50دانشجوی دختر را تا یک قدمی مرگ کشاند 

اما حضور به موقع آتش نشانان موجب نجات آنها شد.
به گزارش همشهری، ســاعت 8:13صبح دیروز )جمعه( به آتش نشانی رشت خبر رسید که 
خوابگاه دانشجویی دختران در خیابان الکان طعمه حریق شده است. وقتی آتش نشانان به 
محل حادثه رسیدند معلوم شد که آتش سوزی در یکی از اتاق های طبقه چهارم اتفاق افتاده 

و در حال گسترش به سایر بخش های ساختمان اســت. در این شرایط بود که آتش نشانان 
همزمان با آغاز عملیات اطفای حریق، تالش خود برای نجات افراد گرفتار شده در آتش سوزی 
را آغاز کردند. شهرام مومنی، رئیس آتش نشانی رشت در این باره گفت: آتش نشانان توانستند 
آتش سوزی را پیش از سرایت به سایر بخش های ســاختمان خاموش کنند. در این حادثه 
دانشجویی 20ساله دچار دودگرفتگی و مشکالت تنفسی شــده بود که توسط امدادگران 
اورژانس به بیمارستان منتقل شد. به گفته وی در این خوابگاه بالغ بر 50 دانشجو حضور داشتند 
که به جز این دانشجو به هیچ کس دیگر آسیبی نرسید. او درباره علت وقوع این آتش سوزی 

گفت: اتصال در سیستم سیم کشی برق از ناحیه سه راهی علت اولیه این حادثه بود.

زنی که به طور ناگهانی دچار درد زایمان شــده بود هنگام انتقال به بیمارســتان در بالگرد 
اورژانس فرزندش را به دنیا آورد.

به گزارش همشــهری، صبح دیروز)جمعه( زنی که در ماه های آخر بارداری اش قرار داشت 
برای دریافت خدمات پزشکی به درمانگاه سرجنگل زاهدان رفته بود که به طور ناگهانی دچار 
درد زایمان شد. پزشکان حاضر در درمانگاه تشــخیص دادند که امکانات آنجا برای این زن 
کافی نیست و او باید هرچه سریع تر به بیمارســتان منتقل شود. در این شرایط درخواست 
بالگرد شــد و دقایقی بعد بالگرد به پرواز درآمد تا زن جوان برای وضع حمل به بیمارستان 
علی ابن ابیطالب)ع( منتقل شود ولی چند لحظه بعد در شرایطی که بالگرد در آسمان بود این 

زن نوزادش را به دنیا آورد.
فریبرز راشدی، رئیس اورژانس  پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در این باره 
گفت: این زایمان ســاعت8:10 و درحالی که بالگرد در حال انتقال مادر باردار از درمانگاه 
سرجنگل به بیمارستان علی ابن ابیطالب)ع( زاهدان بود اتفاق افتاد و هم اکنون مادر و نوزاد 

در بیمارستان، در سالمت کامل به سرمی برند.

تولدنوزادعجولدرآسمان


