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رفاقت تا پای جان

حقوق معوقه کارگران شهرداری رودبار را بدهند 
کارگران شهرداری رودبار حقوق معوقه خود را که مربوط به 4 ماه 
اول سال 1400است هنوز نگرفته اند و 70کارگر شاغل در مجموعه 
شهرداری همچنان چشم به راه دریافت معوقات خود هستند. بماند 

که آن رقم اکنون نصف ارزش پارسال خود را از دست داده است.
عمارلویی از رودبار

پارک نهج البالغه تهران نیازمند نظافت است
عید همراه خانواده یــک عصر بهاری را در پــارک نهج البالغه 
گذراندیم بســیار پاکیزه و مرتب بود. چنــد روز قبل دوباره به 
پارک رفتیم و متأسفانه با انبوه زباله ها و آلودگی مواجه شدیم تا 
جایی که ترجیح دادیم زیاد در پارک نمانیم. هم مردمی که زباله 
ریخته اند مقصرند و هم آنهایی که باید نظافت می کردند و نکردند.
نصیری از تهران 

دهک خانواده ما دو روزه تغییر کرد
چند روز قبل برای ثبت اعتراض به سایت مراجعه کردم. دهک 
خانواده ما را 7نشــان مــی داد. اکنون ظــرف دو روز به دهک 
10منتقل شده ایم درحالی که من و همسرم شاغلیم و در ماه فقط 
یک جمعه تعطیلیم. مدام اضافه کار می مانیم چون اقساط بسیار 
داریم. اگر ما دهک دهم هستیم پس آنهایی که ماهانه 20میلیون 

درآمد دارند دهک چندم هستند؟
علیمی از تهران

ایستگاه متروی ترمینال جنوب مسیر مخصوص دوچرخه ندارد
ایســتگاه متروی ترمینال جنوب مسیر شــیب دار برای تردد 
دوچرخه ندارد، اغلب اوقات آسانسورها خراب است و پله های 
ایستگاه هم بلند و بسیار است. جا دارد در این ایستگاه پرتردد 
مسیرهای شیب دار در دو مســیر به سمت تجریش و به سمت 
کهریزک ویــژه دوچرخه ســواران ایجاد کنند تــا دعای خیر 

ورزشکاران و دوچرخه سواران پشت سر مسئوالن باشد.
علی مددی از تهران 

چای باکیفیت ایرانی در کشور توزیع شود
براســاس اخبار چای وارداتی با قیمت هر کیلو 5دالر به کشور 
می رســد و چای ایرانی یک دالر صادر می شــود. همان چای 
چه بسا فرآوری شــده و چند برابر قیمت به کشور بازمی گردد. 
درحالی که چای ایرانی از باکیفیت ترین چای های دنیاست. با 
توصیه ها و تأکیداتی که مسئوالن ارشد دارند آیا جا ندارد چای 
ایرانی در داخل کشور فرآوری مطلوب شده و جلوی صادرات آن 
گرفته شود و در شبکه توزیع کشــور چای ایرانی توزیع کنند؟ 
شایسته است  وزرای محترم کشــاورزی و صمت به این مسئله 
رسیدگی قاطع کنند که در شرایط جنگ اقتصادی، ارز از کشور 

خارج نشود.
 ساطع از کاشان

فرهنگسازی برای ترک سیگار فراموش شده است
فرهنگسازی در ترک سیگارمحدود به ایام خاصی نیست و باید 
در همه ایام سال مستمر ادامه یابد. برهیچ کس پوشیده نیست 
مصرف ســیگار در وهله اول به خود فرد و سپس به خانواده و 
ســرانجام به اطرافیان در جامعه ضرر می رساند و با توجه به 
زندگی های اغلب آپارتمانی باعث آزار ساکنان و ترددکنندگان 

در فضاهای سرپوشیده می شود.
پیرمحمودی از تهران 

فیش پرداخت شده شرکت ماکارونی را رسانه ای کنند 
اینکه شــرکت بزرگ تولیدکننده ماکارونی جریمه شــده 
است بسیار امیدبخش است. اما وقتی بهتر می شود که فیش 
پرداخت شده جریمه را منتشر کنند تا مردم بدانند این شرکت 
از زیر پرداخت جریمه شانه خالی نکرده است. هر چند که پولی 
به جیب های مردم بازنمی گردد اما برخورد با متخلفان باید 

همین گونه قاطعانه و شفاف باشد.
رسولی از قاسم آباد مشهد

بیمه های پایه پول برخی انواع سونوگرافی را نمی پردازند
به تازگی بیمه های پایه پول برخی سونوگرافی های مخصوص 
بانوان را فقط درصورت متاهل بــودن می پردازند. تکلیف زنان 

مطلقه یا همسر فوت شده برای دریافت این خدمات چیست؟
رضاپور از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

چطور از غرق شدگی پیشگیری کنیم؟
هرساله با فرارسیدن فصل تابستان و گرما 
یکی از مهم ترین دغدغه ها غرق شدن افراد 
در رودخانه ها و ســواحل اســت. براساس 
آمارهای پزشــکی قانونی به طور میانگین 
ساالنه بالغ بر هزار نفر بر اثر غرق شــدگی جان خود را از دست 
می دهند که اغلب مربوط به فصل گرم سال است. غرق شدگی  ها به 
چند دسته تقسیم می شوند. یکی از مکان هایی که بیشترین قربانی 
را می گیرد، دریا ست. بعد از آن رودخانه ها هم افراد زیادی را قربانی 
می کنند؛ چرا که خانواده های زیادی برای تفریح کنار رودخانه ها 
می روند که برخی برای شنا وارد رودخانه ها می شوند و برخی دیگر 
ناخواسته داخل آب می افتند. دریاچه های سدها و دریاچه های 
مصنوعی مرتبط با کشاورزی نیز جملگی موارد خطرناکی هستند.

یکی از دالیل غرق شدگی ها شیرجه هایی است که در دریاچه ها 
زده می شود. همین شیرجه زدن ها غالبا باعث اصابت ضربه به سر 
می  شود و فرد دچار بیهوشی یا شکستگی مهره های گردن شده و 

در نهایت جانش را از دست می دهد.
مورد دیگر اینکه برخی از افراد به دلیل دمای آب در هنگام شیرجه 
زدن دچار شوک های لحظه  ای می شوند و احتمال غرق شدگی آنها 
بیشتر می شود. نکته دیگر اینکه باید سعی شود از شنا کردن در 

مناطقی که غریق نجات وجود ندارد، خودداری شود. 
اما اگر با فردی که در حال غرق شدن است مواجه شدیم باید چه 
کار کنیم؟ اگر واقعا اصول و فنون نجات غریق را نمی دانید هرگز به 
او نزدیک نشوید چون ممکن است او با دست و پا زدن بیش از حد 
شما را نیز دچار آسیب یا غرق شدگی کند. بهترین کار این است 
که سعی کنید از چوب یا طنابی برای بیرون کشیدن فرد غریق 
استفاده کنید و اگر این وسایل در دسترس نیست به حالت زنجیره 
انسانی، چند نفر دست یکدیگر را بگیرید و به غریق نزدیک شوید 
تا او را نجات دهید. هر وقت که می خواهید به غریق نزدیک شوید، 
باید از سمت پشت نزدیک شوید تا در دید او نباشید و بتوانید به 
او امدادرسانی کنید. برخی رودخانه ها ظاهر خوب و آرامی دارند 
اما وقتی وارد آنها شــوید متوجه عمق آنها می شوید. گاهی هم 
وقتی کمی جلوتر می روید زیر پایتان خالی می شــود. در برخی 
رودخانه ها که در مناطق کوهســتانی قرار دارد نیز گاهی شاهد 
گرداب هستیم که بسیار خطرناک اســت و اصال جای مناسبی 
برای شنا نیست. بیشترین غریق ها در مناطق خلوت و جاهایی 
که ناجیان غریق حضور ندارند، جان خود را از دست می دهند و 
در این مکان ها احتمال نجات خیلی کم است. چون برای نجات 
جان فردی که غرق می شود، بین 3 تا 5دقیقه بیشتر فرصت باقی 
نیست و بعد از آن به علت کمبود اکسیژن دچار مرگ مغزی شده 
و برگشت و حیاتش بسیار سخت است. پس بهتر است اگر  چنین 
حوادثی اتفاق افتاد پس از تماس با امدادگران، با تنفس مصنوعی 

دهان به دهان و ماساژ و احیای قلبی، ریوی وقت را هدر ندهید. 

سرنوشت عجیب مرد محکوم به اعدام 
مرد اعدامی که با بخشش از سوی شاکی از مرگ گریخته بود، 

2سال پس از فرار از زندان دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، این پرونده پیچیــده از اوایل فروردین 
سال90 به جریان افتاد. در آن زمان دختری جوان به اداره پلیس 
رفت و به شکایت از مرد شیطان صفتی پرداخت که در محله شان 
زندگی می کرد. او می گفت که این مرد بــا تهدید چاقو وی را 
ربوده و به زیرزمین خانه ای انتقــال داده و به وی تعرض کرده 
است. متهم حتی دختر جوان را تهدید کرده بود که درصورت 
شکایت، او را به قتل خواهد رساند. با این شکایت، متهم تحت 
تعقیب قرار گرفت اما از خانه اش متواری شده و ردی از او وجود 
نداشت. تحقیقات برای دستگیری او ادامه داشت تا اینکه 2هفته 
بعد پلیس در جریان یک درگیری خیابانی، مردی را با شلیک 
گلوله زخمی و دستگیر کرد. پس از بازداشت این مرد معلوم شد 
که وی همان متهم آزارگری است که به اتهام ربودن دختر جوان 
تحت تعقیب قرار دارد. مرد شیطان صفت در شعبه77 دادگاه 
کیفری محاکمه شد و قضات دادگاه با توجه به شواهد پرونده او را 
گناهکار شناختند و به اعدام محکوم کردند. اگرچه مرد متجاوز 
به رأی صادر شــده اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور 
فرستاده شد اما قضات دیوان رأی را قطعی کردند و پرونده برای 
انجام مقدمات اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام دادسرای 

جنایی تهران فرستاده شد.
مرد محکوم به اعــدام فاصله زیادی تا چوبه دار نداشــت و در 
شرایطی که شــمارش معکوس برای اجرای حکم مرگ او آغاز 
شــده بود، به تکاپو افتاد تا جانش را نجات دهد. وی در زندان 
شــروع کرد به توبه نامه نوشــتن و آن را به کمیســیون عفو و 
بخشودگی فرســتاد اما توبه نامه اش پذیرفته نشد. با این حال 
ناامید نشد و برای دومین بار هم توبه نامه نوشت که برای بار دوم 
هم رد شد. اواخر ســال98 بود که همه  چیز برای اجرای حکم 
مرگ او مهیا شد. اما در آن زمان شاکی پرونده راهی دادسرا شد و 
این مرد را بخشید. با گذشت دختر جوان سرنوشت مرد اعدامی 
دستخوش تغییراتی شــد و او را که تا یک قدمی چوبه دار قرار 
گرفته بود از مرگ نجات داد و به زندگی بازگرداند. گذشت شاکی 
موجب شد تا درخواست عفو مرد جوان پذیرفته و او به حبس 
ابد محکوم شود. مرد اما همچنان برای رهایی از زندان نیز تالش 
می کرد و مدام برای سازمان عفو نامه می نوشت و درخواست کم 
شدن مجازاتش را می کرد تا اینکه دچار بیماری شد و در زندان 
تحت درمان قرار گرفت. او این بار از شرایط بیماری اش نوشت تا 
اینکه تالش هایش نتیجه داد و حکم حبس ابد او شکسته و به 

30سال حبس تبدیل شد.

پایان 2سال فرار
او در زنــدان دوران محکومیتش را می گذراند تــا اینکه اوایل 
فروردین ســال99 درخواســت یک مــاه مرخصی کــرد. با 
درخواســتش موافقت و مرد زندانی با سپردن وثیقه برای یک 
ماه از زندان آزاد شد اما پس از آن ناپدید شده و فرار کرد. او مدام 
مخفیگاهش را تغییر می داد و پلیس در همه این مدت در تعقیب 
او بود تا اینکه چند روز قبل با گذشــت 2سال، مخفیگاه وی در 
یکی از محله های تهران شناسایی و متهم فراری دستگیر شد. 
با پایان یافتن فرار 2ساله متهم، وی تحویل زندان شد تا مابقی 

محکومیت 30ساله خود را بگذراند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

پســر نوجوان وقتی دید دوســت 
صمیمی اش در کانــال آب در حال 
غرق شدن است برای نجات او داخل 
آب پرید اما خودش هم قربانی شــد و غواصان پیکر 
بی جان هر دو نوجوان را یــک روز بعد درحالی که در 

آغوش یکدیگر بودند کشف کردند.
بــه گــزارش همشــهری، عصــر روز یکشــنبه 
25اردیبهشت ماه 2 پسر 15ساله به نام های امیرمحمد 
و ایلیا برای گردش به نزدیکی رودخانه کلش طالشان 
رشت رفتند. در این منطقه زمین های زراعی زیادی 
قرار دارد و این دو دوست صمیمی در حال گردش در 
آن اطراف بودند که به کانال آب رســیدند. شرجی و 
گرم بودن هوا 2 پسر را کالفه کرده بود و هوس آب تنی 
در کانال آب به سرشــان زد. همینطور که به کانال 
خیره شده بودند یکی از کشاورزان بومی منطقه آنها را 
دید و تذکر داد که مبادا وارد آب شوند. او گفت عمق 
کانال و چسبندگی گل و الی کف آن، آنجا را به محلی 
خطرناک تبدیل کرده و حتی اگر شنا هم بلد باشند اما 

شنا کردن در آنجا کار خطرناکی است.
با وجود تذکر این کشاورز اما ایلیا که سر نترسی داشت 
لباس هایش درآورد و داخل آب شیرجه زد اما هرچه 
امیرمحمد صبر کرد دوستش بیرون نیامد و خبری از 
او نشد. چند لحظه بعد امیرمحمد که نگران دوست 
صمیمی اش بــود لباس هایش را درآورد و گوشــی 
موبایلش را کنار لباس ها گذاشت و برای نجات جان 
دوستش داخل کانال آب پرید. او نمی توانست غرق 
شدن دوستش را ببیند و شروع به جست وجو در کانال 
کرد. آب کانال گل آلود بــود و پیدا کردن ایلیا در آن 
وضعیت کار دشواری بود. اما امیرمحمد به هرقیمتی 
که شده توانست دوســتش را پیدا کند. پسر نوجوان 
دوســتش را در آغوش گرفت و تالش کرد او را از آب 
بیرون بکشد اما نجات پسری که در حال غرق شدن 
بود، به همین راحتی نبود. در این شرایط هر دو پسر 
دست و پا می زدند و تالش می کردند از شرایطی که 
در آن گرفتار شــده بودند نجات پیدا کنند اما هرچه 

بیشتر تقال می کردند یک گام بیشتر به مرگ نزدیک 
می شدند و بعد از دقایقی دچار سرنوشت تلخی شدند.

دقایقی از این حادثه گذشته بود که با کمک افراد بومی 
منطقه ماجرا به آتش نشانی گزارش شد. وقتی غواصان 
آتش نشــانی به محل حادثه رســیدند هوا به تدریج 
در حال تاریک شــدن بود و در این شرایط عملیات 
جست وجو بی فایده بود اما از صبح روز بعد جست وجو 

برای یافتن 2 پسر غرق شده در کانال آب آغاز شد.

جست وجو در آب گل آلود
امیر مومنی، ســرتیم آب های خروشان هالل احمر 
اســتان گیالن که به عنــوان یکی از اعضــای تیم 
جست وجو در این عملیات حضور داشت در این باره 
به همشهری می گوید: چون این روزها فصل زراعی 
اســت و آب زیادی در کانال آب رها می شود سطح 
آب باال اســت و محلی که این اتفاق در آنجا رخ داده 
عمقی در حــدود 4متر دارد. از طرفــی آب گل آلود 
و کف کانال چسبنده اســت و همین موضوع کار را 
دشــوار می کند. با این حال من و همــکاران غواصم 
جســت وجو را آغاز کردیم تا اینکه ساعتی بعد من 
دستم به چیزی شــبیه موی سر انسان برخورد کرد. 
خوب که دقت کردم متوجه شدم دستم به سر یکی از 
2 پسر نوجوان برخورد کرده است. وقتی زیر آب رفتم 
پیکر بی جان شــان را دیدم که یکدیگر را در آغوش 
گرفته بودند. این نشــان می داد که آنها تا لحظه آخر 

هم با یکدیگر بوده و برای نجات جان یکدیگر تالش 
کرده اند. به ایــن ترتیب بود کــه پیکرهای بی جان 
قربانیان از آب بیرون کشیده و به نیروهای انتظامی 

تحویل داده شد.

بازی با مرگ
این حادثه تلخ در حالــی 2 خانواده را عــزادار کرد 
که بارهــا درباره شــناکردن در مکان هایی مثل این 
کانال آب هشدار داده شده اســت. سیاوش غالمی، 
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر اســتان گیالن در 
این باره به همشهری می گوید: در این فصل رودخانه ها 
و کانال های آب کشاورزی پر آب هستند و متأسفانه 
افراد زیادی بــا بی توجهی وارد چنیــن آبگیرهایی 
می شوند و جان شان را به خطر می اندازند. حتی برخی 
ماهیگیران نیز در این مناطق پرخطر شنا می کنند. 
اغلب این افراد هم بومی منطقه هستند و شناکردن 
بلد هستند اما شــنا کردن در کانال آب و رودخانه به 

همین سادگی نیست و کاری بسیار خطرناک است.
او ادامه می دهد: فروکش کردن کرونا و آزاد ســازی  
حریم سواحل از یک ســو و گرم تر شدن هوا از سوی 
دیگر باعث می شــود تا در روزهای آتی وقوع چنین 
حوادثی افزایش پیدا کند. الزم است خانواده ها بیشتر 
مراقب فرزندان شان باشــند و آنها را از شنا کردن در 
مناطقی که ناجیان غریق حضور ندارند بر حذر دارند 
تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم. شنا کردن در 

چنین مکان هایی بازی کردن با مرگ است.

یک مرد واقعی
پیکرهای امیرمحمد و ایلیا عصر روز دوشــنبه از 
آب گرفته شــد و صبح روز سه شنبه آنها به خاک 
سپرده شدند. حاال جای خالی این دو پسر نوجوان 
بیشتر از گذشته در خانه های شان حس می شود. 
پدر امیرمحمد که به جز او حاال یک پســر 9ماهه 
دارد به همشهری می گوید: پسرم یک مرد واقعی 
بود. او حاضر بود برای کمک به دیگران دســت به 
هر کاری بزند و در این حادثه هم برای نجات جان 
دوســتش جان خود را فدا کرد. او ادامه می دهد: 
آنطور که شــاهدان می گویند پســرم قصد شنا 
کردن در کانال آب را نداشــت اما وقتی دوستش 
داخل آب پرید و گرفتار شــد او هــم برای نجات 
جان دوســتش داخل آب رفت و تــا لحظه آخر 
هم با دوستش بود و حتی وقتی پیکرهای شان از 
آب گرفته شد آنها در آغوش یکدیگر بودند. مرد 
داغدار در ادامه می گوید: پسرم پیش از این هم در 
فعالیت های خیرخواهانه حضور داشت. او در طرح 
بهداشتی درمانی شهید سلیمانی برای مبارزه با 
بیماری کرونا و همچنین طرح سمپاشــی مزارع 
کشاورزی حضور داشت. شاید به همین دلیل بود 
که در مراسم خاکسپاری اش افراد زیادی حضور 

پیدا کرده بودند.

صاحب مرغداری هنگام 
تعقیب سارق به داخل 
چاهی 40متری سقوط 
کرد و 2روز تمــام هیچ کــس از او خبر 
نداشــت تا اینکه با تالش آتش نشانان به 

طرز معجزه آسایی از مرگ نجات یافت.
به گزارش همشهری، عصر شنبه صاحب 
یک مرغداری در حوالــی پارک جنگلی 
شــهید باهنر شهرســتان اراک سرگرم 
انجام کارهایش بود کــه متوجه مردی 
غریبه بیرون از مرغداری شد. او کمی  بعد 
متوجه شد که مرد غریبه با عکس العملی 
سریع دوربین مرغداری را سرقت کرد و به 
سرعت به بیرون از مرغداری دوید تا مانع 
فرار سارق شود. مرد سارق اما به محض 
دیدن صاحب 50ساله مرغداری پا به فرار 
گذاشت و مالباخته نیز درحالی که فریاد 

می زد:»دزد، دزد«  به تعقیب او پرداخت.

سقوط به چاه 
منطقه ای که مرغداری در آنجا راه اندازی 
شــده بود از قدیم پر بود از چاه  و قنات. 
چاه هایی متروکه  که روی برخی از آنها 
را برگ و شــاخه های درختان پوشانده 
بود. مرد 50ساله به تنها چیزی که فکر 
می کرد به دام انداختــن دزد دوربین 
بود و درحالی که به دنبــال او می دوید، 

پایش را روی دهانه پوشیده شده یکی 
از همین چاه ها گذاشت و به داخل آن 
ســقوط کرد. عمق چاه حدود 40متر 
بود و بعضی از چوب هایی که داخل آن 
افتاده بود نوک تیز و به حالت عمودی 
در ته چاه قرار داشــتند و مرد 50ساله 
به طــرزی معجزه آســا در کنار همین 
چوب ها فرود آمد و بــه این ترتیب در 

اعماق چاه گرفتار شد.

مرد گمشده
هوا رو به تاریکی می رفت و مرد میانسال 
هر چه فریاد زده بود، کســی صدایش 
را نشــنیده بود. او خوب می دانست که 
در آن ســاعت از روز افراد کمی از آنجا 
عبور می کنند و به همین دلیل بهترین 
کار، حفظ کردن انرژی اش بود. از سوی 
دیگر و با تاریک شدن هوا، خانواده این 
مرد کــه از غیبت او نگران شــده بودند 
برای پیدا کردنش به تکاپو افتادند. آنها 
در ابتدا راهی مرغداری شــدند اما اثری 
از وی پیدا نکردند. همســر این مرد که 
مطمئن بود اتفاق شومی برای او رخ داده، 
همه جا را به دنبال وی گشت اما اثری از 
او به دســت نیاورد. این زن حتی راهی 
بیمارستان ها نیز شــد اما همه تالشش 
برای پیدا کردن مرد 50ساله بی نتیجه 

ماند. در این شــرایط بود که ماجرا را به 
پلیس نیز اطالع داد و جست وجو برای 

پیدا کردن مرد گمشده شروع شد.

48ساعت بعد 
2روز از سقوط صاحب مرغداری به چاه 
40متری گذشــته بود. همسرش که در 
همه این مدت به دنبال او می گشت، ظهر 
دوشنبه تصمیم گرفت اطراف مرغداری 
را جســت وجو کند تا شــاید اثــری از 
شوهرش به دست آورد. او شروع به گشتن 
در زمین هــای اطراف مرغــداری کرد و 
همینطور که جلو می رفت صدای ضعیف 
ناله ای را شــنید. صدا از ســمت چاهی 
می آمد که در آن حوالی بود. زن سراسیمه 
به ســمت چاه رفت و وقتی به دهانه آن 
رسید مطمئن شد که صدای ناله از داخل 
چاه می آید. او که مطمئن شده بود فردی 
داخل چاه افتاده به سراغ پاکبانانی رفت 
که در پارک جنگلی مشغول کار بودند و 
از آنها کمک خواست. پاکبانان به سرعت 
خودشــان را به دهانه چاه رســاندند و 
چندین بار اسم مرد گمشده را فریاد زدند و 
مطمئن شدند کسی که داخل چاه گرفتار 
شده همان مرد گمشده اســت. در این 
شرایط ماجرا به آتش نشانی گزارش شد 
و دقایقی بعد تیم های نجات ایستگاه های 

یک و دو آتش نشــانی اراک راهی محل 
حادثه شدند.

یک معجزه 
مدیــر  اجاقــی،  سیدســیف الدین 
روابط عمومــی آتش نشــانی اراک در 
گفت وگو با همشــهری می گوید: وقتی 
آتش نشــانان به محل حادثه رســیدند، 
عملیات نجات مرد 50ســاله را شــروع 
کردنــد. بــا توجه بــه عمق زیــاد چاه 
احتمال می رفت که مرد گمشــده دچار 
جراحت های شدیدی شده باشد. در این 
شرایط سه پایه ای بر باالی دهانه چاه قرار 
داده شــد و با توجه به حساسیت باالی 
عملیات، مدیر منطقه یک آتش نشــانی 
شــخصا با تجهیزات تخصصــی امداد و 

نجات، وارد چاه شد.
اجاقی ادامه می دهد: به علت سست بودن 
دهانه و وجود زیاد شــاخه های چوب در 
داخل چاه این عملیات بیش از 2ساعت به 
طول انجامید اما در پایان آن، امدادگران 
با یک معجزه روبه رو شدند. هر چند عمق 
چاه 40متر بود و تعدادی از چوب هایی که 
داخل آن افتاده بودند نوک تیز و به حالت 
عمودی بودند اما مرد 50ســاله به طرز 
شگفت آوری به گوشه چاه سقوط کرده و 
از مرگ حتمی نجات یافته بود. او فقط از 
ناحیه دست و پا دچار مصدومیت جزئی 
شده بود که خوشبختانه پس از گذشت 2 
روز به سالمت از چاه بیرون آورده شد و در 
اختیار اورژانس قرار گرفت و برای درمان 

مقدماتی به بیمارستان منتقل شد.

پسر نوجوان برای نجات جان دوستش که در حال غرق شدن بود تالش کرد اما خودش هم جان باخت 

مرد 50ساله هنگام تعقیب سارق به عمق چاه 40متری سقوط کرد

پسر نوجوان براي سرقت گوشي دست به جنایت زد 

گزارش

آتش نشانی

دادسرا

تحقیقــات پلیســي در پرونــده قتل 
مردي جوان که بــه دام دزدان موبایل 
قاپ گرفتار شده بود، با اعترافات عامل 

جنایت پایان یافت. 
به گزارش همشهري، شــامگاه 21 بهمن سال گذشته 
گزارش قتل مردي 24 ســاله به پلیــس پایتخت اعالم 
شد. این مرد زماني که برادرزاده 8 ساله اش را براي تفریح 
به پارک برده بود به دام دو سارق کم سن و سال گرفتار 
شده بود که قصد سرقت گوشي موبایلش را داشتند. اما 
مرد جوان در برابر آنها مقاومت کرده و همین به قیمت 
جانش تمام شده بود. به گفته شــاهدان، یکي از دزدان 
با چاقو ضربه اي به این مرد زد و پس از ســرقت  موبایل 
او به همراه همدســتش گریخت. با مــرگ مرد جوان، 
تیمي از کارآگاهان جنایي به دســتور قاضي محمدرضا 
صاحب جمعي، بازپرس ویژه قتل تهران، تحقیقات براي 
بازداشت دزدان را آغاز کردند. آنها در جریان ردیابي هاي 
تخصصي به زني جوان رسیدند که گوشي سرقت شده را 
در اختیار داشت. این زن که ســهیال نام دارد دستگیر و 
معلوم شد که او عضو یک باند سرقت است. زن جوان در 
بازجویي ها گفت: نقش من در باند این است که به عنوان 
پرســتار یا نظافتچي وارد خانه مردان پولدار در شمال 

تهران مي شــوم. بعد اطالعات کاملي از وضعیت خانه و 
محل نگهداری پول و وســایل با ارزش را به دست آورده 
و در اختیار اعضاي دیگر باند قــرار مي دهم. آنها هم در 
فرصتي مناسب قدم در خانه مورد نظر گذاشته و دست 
به سرقت مي زنند.  سهیال اما مدعي شد که از مسروقه 
بودن گوشي مقتول که در اختیار او بوده خبر نداشته و 
آن را از پسرش هدیه گرفته است. در ادامه ماموران پسر 
او را دستگیر کردند اما وي نیز مدعي شد که گوشي را از 
یکي از دوستانش گرفته است.  ماموران با پیگیري ماجرا 
در نهایت به نوجواني 17 ساله به نام حفیظ رسیدند که 
تبعه افغانستان است. او در یک عملیات ضربتي دستگیر 
شد اما در بازجویي هاي اولیه خودش را بیگناه دانست و 
گفت: یک روز داشتم از خیابان عبور می کردم که گوشی 
مورد نظررا دیدم که گوشه اي افتاده و آن را برداشتم و از 
ماجرای قتل بی خبر هستم. اگرچه حفیظ ادعا مي کرد 
گوشي را پیدا کرده اما در ادامه شواهدي به دست آمد که 
نشــان مي داد حفیظ روز حادثه در پارک حضور داشته 
است. از سوي دیگر شاهدان سرقت مرگبار نیز با دیدن 
وي تایید کردند که او همان فردي اســت که به مقتول 
چاقو زده است. در این شرایط پســر نوجوان به سرقت 
مرگبار اعتراف کرد و گفت: روز حادثه با دوستم که او هم، 

گوشي مقتول،پليس را به قاتل رساند
هم سن و سال خودم بود به پارک رفتم. در آنجا 

با یکدیگر مواد مصرف کردیم و بعد چشممان 
به مقتول افتاد. او به همراه پســر بچه اي به 
پارک آمده بود. پســر بچه به سمت زمین 
بازي رفت و مقتول روي صندلي نشسته و 
سرش با گوشي موبایلش گرم بود. ما هم 
تحت تاثیر مواد تصمیم گرفتیم مقتول 
را اذیت کنیم و ســر به سرش بگذاریم. 
هدفمان تفریح و سرگرمي بود و به هیچ 
عنوان قصد سرقت نداشــتیم. اما او با 
لحن بدي با ما صحبت کرد و باعث شد 
عصباني شویم. براي اینکه او را اذیت کنیم 

گوشي موبایلش را از دستش قاپیدیم و او 
هم به جدال با ما پرداخت تــا موبایلش را 

از ما بگیرد. من چاقــو همراهم بود که براي 
ترساندن او چاقو را به سمتش گرفتم و زماني 
که او در جدال با من بود و مي خواست موبایلش 
را پس بگیرد ناگهان چاقو به قلبش برخورد کرد. 
وي ادامه داد: پس از آنکه او خون آلود روي زمین 
افتاد، ما از ترسمان فرار کردیم و گوشي موبایلش 
را به مبلغ 20 هزارتومان فروختیم که در نهایت لو 

رفتیم و دستگیر شدیم. 
با اعتــراف این متهم نوجوان، همدســت وي نیز 
دستگیر شــد و پرونده این دو ســارق جنایتکار 

براي انجام تحقیقات بیشتر و شناسایي جرایم 
احتمالي دیگر به دادگاه اطفال فرستاده شد. 

امیر محمد یکی از قربانیان

حسین درخشان؛ مدیر مرکز کنترلیادداشت
و هماهنگی عملیات هالل احمر


