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تفریح مرگبار 

جلوی شایعه  سازان گرانی بنزین را بگیرید
زمزمه هایی از گــران کردن بنزین و حذف ســهمیه ها به 
گوش می رسد. اگر این خبر کذب است که مسئوالن بارها 
گفته اند، با شایعه ســازان آن برخورد قانونی و جدی کنند 
که اینگونه اعصاب و روان مردم را به بازی نگیرند. اگر خبر 
درست است شفاف و واضح اطالع رسانی کنند تا ما تکلیف 
خود را بدانیم. کمــا اینکه گرانی این فــرآورده بر تمامی 
اجناس و کاالهای مرتبط و غیرمرتبط تأثیر می گذارد و با 
این فشار اقتصادی، دیگر توانی برای تحمل گرانی بیشتر 

نداریم.
کلباسی از تهران

نظارتی بر قیمت قطعات یدکی و تعمیراتی نیست
اغلب قطعــات یدکی دســتگاه های برودتــی و حرارتی، 
ماشــین آالت، لوازم یدکی خودروها و وســایل مکانیکی 
به اندازه در بازار موجود اســت اما بســیار گران و اغلب از 
نامرغوب ترین نوع ممکن است. به گونه ای که پس از تعویض 
آن هم با دســتمزد باال در مدت کوتاهــی دوباره خراب و 
غیرقابل اســتفاده می شــود که این امر موجب وارد شدن 
خسارات مالی و حتی جانی بســیار به مردم می شود، در 
این میان به نظر می رسد سازمان های تعزیرات، استاندارد 
و نظارت بر کیفیت این کاالهای فنی وارداتی هم کوتاهی 
می کنند و پاسخگو نیســتند وگرنه چنین روندی متوقف 
می شود. از این سازمان ها تقاضا می شود به طور جدی بر این 

موضوع نظارت کرده و متخلفان را جریمه کنند.
بلیغیان از اصفهان

در مسیر رفت به سفر اعالم کردند که قطار برگشت شما لغو 
شده است

مسافر مشهد مقدس به تاریخ 21خرداد با قطار شماره 397بودیم 
که در مسیر ســفر با پیامک به ما اعالم شــد که »مسافر گرامی با 
عرض پوزش قطار شما به علت مشکل فنی از برنامه حرکت قطارها 
حذف شده است. شما تا یک ماه فرصت دارید بلیت خود را استرداد 
بدون جریمــه نمایید. درصــورت تمایل می توانیــد از قطارهای 
دیگربلیت تهیه نمایید.« این درست است که بدون درنظر گرفتن 
قطار جایگزین چنین خبری به مســافرانی بدهند که عازم ســفر 
هستند؟آژانس تهیه کننده بلیت و راه آهن هم می گویند به ما ربطی 
ندارد و فقط می توانید بروید و پول تان را پس بگیرید. آیا این روال 
اضطراب زا صحیح است؟ چرا هیچ مسئولی مسئولیت این وضعیت 

را نمی پذیرد؟
سهیلی مسافر مشهد مقدس

آبیاری فضای سبز خیابان ها و اتوبان ها، قطره ای شود
به دفعات شاهد بودم که ماشین های آبیاری فضای سبز سطح شهر، 
آب را به طور بی رویه ونامناسب مصرف کرده اند و متأسفانه حجم 
باالیی از آب در ســطح خیابان هدر رفته است. پیشنهاد می کنم 
سیستم آبیاری فضای ســبز خیابان ها و اتوبان ها قطره ای طراحی 
شود تا عالوه بر آبیاری منظم و درســت از مصرف بیش از حد آب 

هم جلوگیری شود.
سرلک از تهران

قبض های تاریخ گذشته دولتی ارسال نشوند
اکثر قبض های دولتی مثل قبض پرداخــت مالیات یا بیمه تأمین 
اجتماعی تاریخ مصرف دارند و اگر دیرتر پرداخت شوند، به حساب 
واریز نمی شــوند و باید کلی زحمت کشید تا بتوان آن را به حساب 
مربوط واریز کرد. اگر از لحاظ فنی امکانش است قبض تاریخ گذشته 
بهتر است دریافت نشود. یعنی شــماره قبض باطل و قبض جدید 

صادر شود تا هم مردم تکلیف خودشان را بدانند و هم سازمان ها. 
محمد از رشت

تعداد اتوبوس های تهرانسر بسیار کم است
محله تهرانسر واقع در منطقه 21 با جمعیت باال فقط 3خط 
اتوبوس دارد که شامل شهرک دریا به پایانه آزادی، شهرک 
دریا به متروی صادقیه و تهرانســر شرقی به متروی صادقیه 
است. این سه خط سرجمع حدود 1۰ دستگاه اتوبوس فعال 
دارد. به این ترتیب در ساعات خلوت باید حداقل 2۵ دقیقه و 
در ساعت شلوغ حدود ۴۰ دقیقه منتظر آمدن اتوبوس باشیم. 
از آن ســر خط داخل پایانه آزادی هیچ وقت و هیچ ساعتی 
اتوبوس نیســت و باید باز هم کلی معطل شویم. این قضیه 
حدود 1۰ سالی که من در این مسیر آمد و شد می کنم اینگونه 
است و اغلب روزها مجبورم از تاکسی استفاده کنم که امسال 
حداقل کرایه اش 1۰هزار تومان شده و از عهده من به عنوان 
کارگر خارج است. نمی دانیم صدایمان را اتوبوسرانی می شنود 

یا نه اما امید داریم که مشکل مان حل شود.
حسین پور از تهرانسر

بنگاه های امالک سمت صاحبان ملک ایستاده اند
به رغم اینکه مصوبات خوبی در مورد ســقف افزایش اجاره 
خانه ها اعالم شده اما تقریبا هیچ صاحبخانه ای این موضوع را 
جدی نمی گیرد و به جای 26درصد حتی تا 2۰۰درصد هم 
کرایه را افزایش داده اند و در جواب اعتراض آنها مستأجران را 
بیرون می کنند. درست است که شوراهای حل اختالف حکم 
تخلیه را جز در موارد نادر صادر نمی کنند اما آیا مستأجرها 
نیاز به آرامش ندارند و باید در این جنگ اعصاب باقی بمانند. 
کدام نهاد باید بر ایــن امر نظارت کند و چه کســی جلوی 
صاحبخانه های بی انصاف و امالکی های همراه آنها را می گیرد؟
کمالی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

3کشته و 20مصدوم در واژگونی 
اتوبوس های زائران

واژگونی 2اتوبوس زائران در خراســان رضوی جان 3نفر را 
گرفت و 2۰مصدوم برجا گذاشــت. یکی از این اتوبوس ها از 
کرمان عازم مشهد بود و اتوبوس دیگر حامل زائرانی بود که 

از مشهد راهی کربال بودند.
به گزارش همشهری، نخســتین حادثه ساعت 7:28 صبح 
دیروز در جاده بجستان- فیض آباد واقع در استان خراسان 
رضوی اتفاق افتاد. سرنشینان این اتوبوس زائرانی بودند که 
از کرمان به سوی مشهد در حال حرکت بودند که در منطقه 
مه والت اتوبوس شان واژگون شــد و 3نفر از آنها جان خود 
را از دســت دادند. محمدجواد امیری، مدیر مرکز حوادث 
و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
درباره این حادثه گفت: این اتوبوس 31سرنشــین شــامل 
6کودک داشت که 3نفر از آنها بر اثر شدت حادثه جان خود 
را از دست دادند و 21نفر دیگر مصدوم شدند که حال 2 نفر 
وخیم گزارش شده است. او ادامه داد: مصدومان این حادثه 

در کوتاه ترین زمان ممکن به مراکز درمانی منتقل شدند.
در شرایطی که چند ساعت از این حادثه مرگبار می گذشت 
باز هم اتوبوس دیگری در خراســان رضوی واژگون شد که 
سرنشــینان این اتوبوس زائرانی بودند که از مشــهد عازم 
کربال بودند. ماجــرا از این قرار بود که ایــن اتوبوس حامل 
زائران مشهدی بود که قصد داشتند خودشان را برای زیارت 
به کربال برســانند اما اتوبوس آنهــا در کیلومتر 1۰ بزرگراه 
سبزوار- مشهد از مسیر منحرف و واژگون شد. عباس کافی، 
رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیر حوادث دانشگاه 
علوم پزشکی سبزوار در این باره گفت: این اتوبوس در حال 
حرکت بود که در محدوده روســتای باغان براثر تخلف یک 
دستگاه خودروی نیسان از جاده منحرف و دچار حادثه شد.

او ادامه داد: در این حادثه 9 نفر از سرنشینان اتوبوس مصدوم 
شــدند و به دنبال آن بالفاصله ۴ تیم امــدادی به همراه 3 
دستگاه آمبوالنس اورژانس و خودروی فرماندهی عملیات 
بحران دانشگاه علوم پزشکی ســبزوار به محل اعزام شدند. 
به گفته کافی ۴نفر از مصدومان در محل حادثه مداوا شدند 
و ۵مصدوم دیگر به بیمارستان امداد و سوانح شهید بهشتی 

سبزوار انتقال یافتند.
 

قاتل آتش افروز 
تحت تعقیب پلیس آگاهی تهران قرار گرفت 

مرد کینه جو،
دوستانش را به آتش کشید 

دعوای ۴دوست بر ســر اختالفات مالی پایان تلخی داشت 
و با قتل آتشین یکی از آنها و ســوختگی شدید 2نفر دیگر 

همراه شد.
به گزارش همشهری، عصر هجدهم اردیبهشت امسال اهالی 
خیابانی در جنوب تهران صدای چندمرد جوان را شنیدند 
که درخواست کمک می کردند. آنها فریاد می زدند که دچار 
سوختگی شده اند و اهالی محل وقتی متوجه شدند صدا از 
داخل خانه ای متروکه به گوش می رســد، وارد آنجا شدند.  
3مرد در میان شــعله های آتش گرفتار شده و در حال تقال 
بودند تا خودشان را نجات بدهند. لباس هایشان آتش گرفته 
بود و چون به این طرف و آن طرف دویده بودند شــعله های 
آتش گســترش پیدا کرده بود. یکی از آنها روی زمین غلت 
می زد و همین موجب شــده بود تا آتش گر بگیرد. مردم با 
دیدن این صحنه به کمک 3مرد جوان رفتند و پس از آنکه 
آتش خاموش شد،  هرسه مصدوم که به شدت دچار سوختگی 

شده بودند، برای درمان به بیمارستان انتقال یافتند.

10روز بعد 
3 جوان مصدوم در بیمارستان ســوانح سوختگی بستری 
شــدند. اگرچه پلیس در جریان این حادثه قرار گرفته بود، 
اما هنوز مشــخص نبود که ماجرا از چه قرار اســت و به چه 
علت 3مرد جوان دچار ســوختگی شــده اند. از سوی دیگر 
مصدومان نیز در وضعیتی نبودند که بتوانند صحبت کنند 
و در این شرایط هنوز مأموران پلیس با یک معمای پیچیده 

روبه رو بودند.
همچنان که تحقیقات برای کشــف اسرار این حادثه مرموز 
ادامه داشت، 1۰روز بعد از حادثه یعنی عصر بیست وهشتم 
اردیبهشت ماه یکی از مصدومان به رغم تالش پزشکان جانش 
را از دست داد و در این شرایط گزارش این حادثه مرگبار به 
قاضی محمدجواد شفیعی بازپرس جنایی تهران اعالم شد. 
این در حالی بود که تحقیقات نشــان می داد فردی عمدا با 
ریختن بنزین به روی 3مرد جوان آنها را به آتش کشیده که 

به مرگ یکی از آنها منجر شده است.

تصمیم هولناک
عصر جمعه یکی از مصدومان به هوش آمد و قادر به صحبت 
شد. وی اســرار حادثه مرگبار را فاش و نام مرد آتش افروز 
را بازگو کرد. او گفت: مردی که من و دوســتانم را به آتش 
کشید، حسن نام دارد. ما ۴نفر سال ها بود که باهم دوست 
بودیم و از مدتی قبل تصمیم گرفتیم کاری را شروع کنیم 
و با هم شریک شدیم.  قرار شد حسن بعد از مدتی سهم  هر 
کدام را پرداخت کند اما امــروز و فردا می کرد. همین باعث 
شد که با هم دچار اختالف شویم تا اینکه روز حادثه حسن به 
ما زنگ زد و به بهانه صحبت درباره مسائل مالی در خیابانی 
حوالی جنوب تهران قرار گذاشــت. وقتی ســر قرار حاضر 
شــدیم، او ما را به خانه ای متروکه  برد و در آنجا  شروع به 
صحبت کردیم اما به نتیجه ای نرسیدیم و وقتی جر و بحث 
میان ما و حسن شروع شد، ناگهان او محتویات یک بطری 
را که بنزین بود روی ما 3نفر پاشــید و بعد کبریت کشید. 
در یک لحظه هرسه مان در میان شــعله های آتش گرفتار 
شدیم و حسن نیز پیش از رســیدن اهالی محل فرار کرد. 
وی ادامــه داد: وقتی به هوش آمدم متوجه مرگ دوســتم 
شدم و فهمیدم که  زنده ماندن من و دوست دیگرم معجزه 
بوده است.  با  اظهارات جوان مصدوم و مشخص شدن هویت 
مرد آتش افروز، تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
تهران جست و جوی خود را برای شناسایی مخفیگاه متهم و 

بازداشت وی آغاز کرده اند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

تنها مظنون قتل یک مرد ثروتمند در پایتخت که قصد 
داشت مخفیانه از کشور خارج شود به دام پلیس افتاد. 
به گزارش همشــهري،مدتي قبل خانــواده مردي 
ثروتمند به اداره پلیس پایتخت رفتند و خبر از ناپدید شدن وي دادند. 
آنها گفتند که مرد گمشده آخرین بار با یکي از دوستانش به نام یاسر 
قرار صبحانه داشته و قصد داشتند با هم به کله پزي بروند و کله پاچه 

بخورند اما از آن پس، وی ناپدید شده است. 
با اعالم این شــکایت، گروهي از ماموران اداره چهارم پلیس آگاهي 
تهران تحقیقات خود را براي یافتن ردي از مرد ناپدید شــده شروع 
کردند تا اینکه چند روز بعد جســد ســوخته او توســط چوپاني در 
بیابان هاي اطراف کرج کشف شــد. مرد ثروتمند ابتدا هدف ضربات 
چاقو قرار گرفته و بعد جســدش را به آتش کشــیده بودند. در ادامه 
تحقیقات مشخص شد که همان روز یاسر)دوست مقتول( خودروي 
وي را به مقابل خانه آنها برده و پس از پارک ماشین، آنجا را ترک کرده 
است. سرایدار ساختمان مقتول که آن روز  یاسر را دیده بود، می گفت 
که وی به شدت دستپاچه و سراسیمه بود و ادعا کرد که مقتول مشغول 
کارهایش است و از او خواسته ماشینش را به مقابل خانه اش منتقل 
کند. به این ترتیب نام یاسر به عنوان مظنون اصلي در لیست افراد تحت 
تعقیب قرار گرفت. اما وي خانــه و زندگي اش را ترک کرده و متواري 
شده بود. در این شــرایط حکم ممنوع الخروج شدن مرد مظنون نیز 

صادر شد تا اینکه براي پلیس محرز شد که او در جنایت دست دارد. 

انكار عجیب
تحقیقات نشان می داد که  یاســر پس از جنایت با تهیه بلیت ترکیه 
قصد خروج از کشور را داشته اما به محض حضور در فرودگاه متوجه 
شده که ممنوع الخروج است. او سپس از تهران فرار کرده و خودش را 
به یک شهر مرزي رسانده و همه شواهد نشان می داد که قصد دارد به 

صورت غیرقانوني کشور را ترک کند. اما با حضور پلیس، وی غافلگیر و 
دستگیر شد. متهم پس از انتقال به تهران، دیروز در دادسراي جنایي 
پیش روي قاضي محمد وهابي، بازپرس شعبه دوم قرار گرفت اما به طرز 
عجیبي قتل را انکار کرد. این درحالي بود که کارت هاي بانکي مقتول 
نیز در جیب هاي مرد مظنون کشف شد و بررسي ها نشان مي داد که 
وي روزانه ۵۰ تا 1۰۰ میلیون تومان از حساب مرد ثروتمند برداشت 
مي کرده است. با این حال مرد جوان منکر قتل شد و گفت: من با مقتول 
در یک باشگاه ورزشي آشنا شدم و اگرچه تفاوت سني داشتیم اما به 
تدریج رابطه ما صمیمي شد تا جایي که او کارت هاي بانکي اش را در 
اختیارم قرار داد تا کارهاي مالي او را انجام بدهم. وي ادامه داد: البته 
خودم هم رستوران دار هستم و وضع مالي بدي ندارم. آخرین بار هم 
با مقتول براي صرف کله پاچه قرار گذاشتیم و با هم صبحانه خوردیم. 
بعد از صرف صبحانه او را به یکي از مناطق تهران بردم و گفت باید چند 
تا کار انجام بدهد. او از من خواست منتظرش نمانم و ماشینش را به 
مقابل خانه اش ببرم و تحویل سرایدار بدهم. من هم دستورش را اجرا 
کردم و بعد از آن دیگر از سرنوشت او بي خبر بودم. وي درباره برداشت 
پول از حســاب مقتول گفت: ما با هم کار مي کردیــم و مراوده هاي 
مالي داشــتیم به همین دلیل کارتش پیش من بود و با درخواست او 
از حسابش پول برداشت کردم. متهم در ادامه درباره نقشه اش براي 
خروج از کشور نیز گفت: من ازسرنوشت مرد گمشده بي خبر بودم و با 
تهیه بلیت قصد داشتم به دیدن خواهرم که در ترکیه زندگي مي کند 
بروم اما در فرودگاه متوجه شــدم ممنوع الخروج هستم. بعد از آن به 
شهرستان سراب رفتم تا یکي از دوستانم را ببینم اما پلیس تصور کرد 

که مي خواهم قاچاقي و  از کشور خارج شوم و دستگیرم کرد. 
درحالي که متهم مدعي شده، از حساب مقتول زماني که زنده بوده و 
با دستور خودش پول برداشت کرده است، اما ماموران متوجه شدند 
که تمام برداشت پول از حساب هاي مقتول، بعد از مرگ او انجام شده 

است. دلیل دیگري که حکایت از قاتل بودن مرد مظنون دارد نقشه 
او براي فرار از کشــور اســت. همچنین آخرین بار وي با مقتول قرار 
صبحانه داشته و پس از آن دیگر کسی مقتول را ندیده بود. حتي به 
گفته سرایدار آخرین بار متهم، خودروي مقتول را به مقابل خانه اش 
برده در حالي که سراسیمه و دستپاچه بوده است. تکه هاي پازل وقتی 
کنار هم چیده شد نشان داد که کسي جز مرد مظنون، عامل جنایت 
نیست و در این شرایط وی  با دستور بازپرس جنایي بازداشت شده و 

تحقیقات از او ادامه دارد. 

در جریان حوادث مختلف در کشور 7نفر در کمتر از 24ساعت غرق شدند

بازداشت متهم به قتل پيش از فرار از كشور

روز جمعــه بــرای بعضــی از 
خانواده هایی که به خاطر تفریح به 
کنار رودخانه ها یا ساحل دریا رفته 
بودند، خوش یمن نبود و در جریان حوادث گوناگون 
در اصفهان، چالوس، آمل و لرستان 7نفر غرق شدند 

و شماری دیگر نیز تا یک قدمی مرگ پیش رفتند.
به گزارش همشهری، این روزها همزمان با گرم شدن 
هوا، شنا کردن در دریا، رودخانه ها و کانال های آب 
به یکی از تفریحات پرطرفدار تبدیل شــده است و 
در تعطیالت آخر هفته، خانواده هــای زیادی برای 
گردش و تفریح شنا کردن را انتخاب می کنند. اما این 
کار بدون خطر نیست و گاهی به ماجرایی تلخ تبدیل 
می شود؛ درست مثل افرادی که روز جمعه گذشته در 

حوادث گوناگون جان خود را از دست دادند.
یکی از این حــوادث، ســاعت1۴:۴7 روز جمعه در 
رودخانه زاینده رود در منطقه چم حیدر باغ بهادران 
اتفاق افتاد. ماجــرا از این قرار بــود که اعضای یک 
خانواده مشغول تفریح در حاشیه رودخانه بودند، اما 
یکی از آنها که خانمی 2۴ساله بود، دچار حادثه شد. 
هرچند دیگر اعضای این خانواده و سایر افرادی که در 
محل حضور داشتند تالش کردند این جوان را نجات 

دهند، اما سرانجام او در رودخانه غرق شد.
این شروع ســریال حوادث آبی روز جمعه در استان 
اصفهان بود و در ادامــه چندین بار دیگر نیز حوادث 
مربوط به غرق شــدگی به اورژانس اصفهان گزارش 
شد. در شــرایطی که عقربه های ســاعت1۵:37 را 
نشان می داد، خبر رســید که مرد جوانی در منطقه 
آب مرداب چرمهین دچار حادثه شده است. آنطور 
که شواهد نشان می داد این جوان نیز قصد شنا کردن 
در رودخانه را داشت که حادثه سراغش آمد. عباس 
عابدی، سخنگوی اورژانس استان اصفهان در این باره 
به همشهری گفت: وقتی همکارانم خود را به محل 

حادثه رســاندند، با مردی 3۰ساله مواجه شدند که 
در رودخانه غرق شــده بود. با وجود این آنها تالش 
زیادی برای احیای این جوان انجام دادند، اما فایده ای 

نداشت و او جانش را از دست داد.
سومین مورد از غرق شدگی های سریالی در استان 
اصفهان ساعت1۵:۵6 جمعه در منطقه نجف آباد رخ 
داد و بالفاصله گروهی از امدادگران اورژانس خود را 
به محل حادثه رســاندند. غریق، کودکی 2ساله بود 
که هنگام بازی در کنار استخر ســردخانه امیرآباد 
داخل آن افتاده بود؛ هرچند این کودک از آب بیرون 
آورده شده بود، اما شرایط وخیمی داشت؛ به همین 
دلیل امدادگران پس از انجام اقدامات اولیه کودک 
حادثه دیده را به بیمارستان فاطمه الزهرا منتقل کردند 

و این کودک از مرگ نجات یافت.
روز جمعه تلفن مرکز اورژانس استان اصفهان لحظه 
به لحظه زنگ می خورد و یکی از مهم ترین حوادث 
غرق شدگی بود. ساعت17:3۴ بار دیگر به این مرکز 
خبر رسید که کودکی در استخر کشاورزی افتاده و 
نیاز به امدادرســانی دارد. امدادگران در کوتاه ترین 
زمان ممکن خود را به محل حادثه در شهر گرگاب 
رساندند. پسری 7ساله هنگام بازی در کنار استخر 
کشــاورزی داخل آب افتاده بود و امدادگران تالش 
کردند با انجــام عملیات احیا و ماشــاژ قلبی او را به 
زندگی برگردانند، اما تالش هایشان بی ثمر بود تا این 

کودک جان خود را از دست دهد.
آخرین حادثه مربوط به غرق شدگی در آخرین روز 
هفته گذشته در استان اصفهان در منطقه باغ بهادران، 
در حوالی خیابان سروستان اتفاق افتاد. در این حادثه 
2پسر 17ساله برای شــنا کردن وارد رودخانه شده 
بودند که به دلیل عدم تسلط به شنا دچار حادثه شدند. 
زمانی که امدادگران به محل حادثه رسیدند هر دو 
غریق از رودخانه بیرون کشیده شده بودند. یکی از 

آنها وضعیت بهتری داشت و دومین نفر نیاز به مداوا 
داشت. در این شرایط بود که یکی از آنها برای مداوا به 

بیمارستان شهدای لنجان منتقل شد و نجات یافت.
عباس عابدی، ســخنگوی اورژانس استان اصفهان، 
ضمن هشدار درخصوص چنین حوادثی گفت: توصیه 
می شود شــهروندان برای پیشگیری از وقوع چنین 
حوادثی از شــنا کردن در مناطق خلوت خودداری 
کنند و درصورت وقوع حادثــه در کوتاه ترین زمان 

ممکن با 11۵تماس بگیرند.

سرنوشت متفاوت 2برادر
عالوه بر استان اصفهان روز جمعه چند استان دیگر 
نیز شــاهد وقوع حوادث غرق شدگی بودند؛ ازجمله 
حادثه ای که در دورود استان لرســتان اتفاق افتاد. 
مهدی غیبــی، رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی 
لرســتان  در این باره گفــت: در این حادثــه 2برادر 
دورودی، برای تفریح وارد رودخانه منطقه پیرعبداهلل 
شهرستان دورود شده بودند که هر دو نفر دچار حادثه 
شــدند. او در ادامه گفت: این حادثه ساعت13:1۵ 
جمعه رخ داد و تیم اورژانــس11۵ به محض مطلع 
شــدن به محل حادثه اعزام شــد، اما متأسفانه در 
این حادثه برادر ۴۴ساله فوت و برادر 32ساله دچار 

مصدومیت شده بود که به بیمارستان انتقال یافت.

شنا در منطقه ممنوعه
2قربانی دیگر غرق شدگی پسری 11ساله و یک مأمور 
پلیس بودند که در منطقه شنا ممنوع چالوس جان 
خود را از دست دادند. سرهنگ علی اکبر خسروی، 
فرمانده انتظامی چالوس در این باره گفت: این پسر 
11ســاله و یکی از مأموران ســتاد فراجا در منطقه 
ممنوعه شنا در شهرســتان چالوس جان باختند. او 
ادامه داد: استوار فرهاد کمری که به همراه خانواده در 
چالوس به سر می برد به دلیل عدم آشنایی به فنون شنا 
و مواج بودن دریا جان باخت. او به شهروندان توصیه 
کرد درصورت تمایل به شنا در تفرجگاه ها و طرح های 
سالم سازی دریا با حضور ناجیان غریق شنا کنند تا 
دچار حوادث دلخراش مرگ عزیزان خود نباشــند 

و خاطره ای تلخ و غم انگیز برای خانواده رقم نزنند.

قایق بادی مرگ
یکی دیگــر از حوادث تلخی که جمعــه اتفاق افتاد 
مربوط به خانــواده 3نفره   آملی بود که در ســاحل 
محمودآباد ســوار بر یک قایق بادی و بدون جلیقه 
نجات وارد دریا شده بودند، اما امواج دریا قایق آنها را 
واژگون کرد و حادثه تلخی را رقم زد. در این حادثه 
هرچند ناجیان غریق توانستند 2نفر را نجات دهند، 

اما سومین نفر که ۴۵سال داشت در دریا غرق شد.

مأموران پلیس به دنبال یافتن پسربچه ای هستند 
که از 2هفته قبل در نزدیکی خانه شان در پایتخت 

گم  شده است.
به گزارش همشــهری، این پسر 1۰ساله که فیاض 
احمدی نام دارد و از مهاجران افغان اســت 2هفته 
قبل درحالی که برای بازی به پارک نزدیک خانه شان 
در منطقه شــمیران نو رفته بود ناپدید شد و دیگر 
به خانه بازنگشت. از آن زمان تالش ها برای یافتن 
او آغاز شد اما بســتگانش هرچه گشتند اثری از او 

پیدا نکردند.
فیاض که مدتی قبل پدرش توسط طالبان به قتل 
رسیده بود همراه مادر و خواهر 2ساله اش به ایران 
آمده و با عمویش زندگی می کرد. عموی او سرایدار 
مجتمعی مسکونی در شــمیران نو بود و فیاض هم 
به او کمک می کرد. این پسر نوجوان حدود ساعت 

19:3۰روز چهارم خرداد ماه برای بازی از خانه شان 
خارج شد اما دیگر برنگشت و همان شب خانواده اش 
ماجرا را به کالنتــری منطقه گــزارش دادند و از 
مأموران پلیس برای پیدا کردن او کمک خواستند 
اما به رغم تالش های گسترده مأموران پلیس تاکنون 
هیچ رد و نشانی از این پسر به دست نیامده است و 
به همین دلیل خانواده فیاض با انتشار تصویر او از 

شهروندان برای پیدا کردنش کمک خواستند.
فرزاد احمدی، داماد عموی فیــاض که پیگیر این 
پرونده اســت در این باره به همشــهری می گوید: 
فیاض و عمویش از حدود 3ماه قبل در شمیران نو 
ساکن شدند. عمویش سرایدار بود و فیاض هم به او 
کمک می کرد. روز حادثه او گفت برای بازی به پارک 
شقایق که در آن نزدیکی اســت می رود اما بعد از 
خروج از خانه دیگر خبری از او نشد. درحالی که هوا 

تاریک شده و فیاض هنوز به خانه برنگشته بود نگران 
شدیم و به دنبالش رفتیم اما هیچ کس او را ندیده بود.
او ادامه می دهد: وقتی همه جا را جست وجو کردیم 
و نتوانستیم فیاض را پیدا کنیم، به ناچار به کالنتری 
رفتیم و گم شدن او را خبر دادیم. از آن روز مأموران 
تالش های زیادی برای پیدا کردن فیاض انجام دادند 
و حتی پرونده به پلیس آگاهی فرســتاده شد اما تا 
حاال که دو هفته از گم شدن او گذشته نتوانسته ایم 

او را پیدا کنیم.
این مرد در ادامه می گوید: در این مدت عکس فیاض 
را در فضای مجازی منتشر کردیم و از مردم کمک 
خواستیم. چند نفر هم تماس گرفتند و یکی از آنها 
گفت که فیاض را در بهزیستی دیده است. ما هم فورا 
به آنجا رفتیم اما وقتی مشــخصات فیاض را دادیم 
گفتند چنین کودکی به آنجا منتقل نشــده است. 

او درباره فرضیه ربوده شدن پسربچه می گوید: ما با 
هیچ کس خصومت و دشمنی نداشتیم که بخواهد 
دست به ربودن فیاض بزند. معلوم نیست چه بر سر 
او آمده است؛ اما امیدواریم که سالمت باشد و زودتر 
به خانه برگردد. او آخرین مرتبه یک لباس مشکی به 

تن داشت و یک کیف کمری بسته بود.
براســاس این گزارش تحقیقات برای یافتن پسر 

گمشده توسط مأموران پلیس پایتخت ادامه دارد.

گزارش

جنایی

تحقیقات برای کشف اســرار مرگ پرستاری که جسدش در 
سرویس بهداشتی بیمارستانی در تهران پیدا شده، توسط تیم 
جنایی آغاز شده است. به گزارش همشهری، عصر روز جمعه 

به قاضی ساسان غالمی، بازپرس ویژه قتل خبر رسید که زن 
جوانی در یکی از بیمارستان های پایتخت جان باخته و مرگ 
او مشکوک به نظر می رسد. پس از اعالم این گزارش، بازپرس 
جنایی تهران به همراه تیم تجســس در محل حادثه حاضر و 
مشخص شد که متوفی پرستار بیمارستان بوده است. به گفته 
همکارانش، پیکر بی جان او در سرویس بهداشتی مخصوص 
کارکنان بیمارستان کشف شــده بود. آنطور که همکارانش 

می گفتند، چند ساعتی از او بی خبر بودند تا اینکه پس از پرس 
و جو با جسد او در سرویس بهداشتی بیمارستان مواجه شدند. 
او بر اثر تزریق داروی مرگبار جان باخته و حتی محل تزریق 
دیده می شد و کنار او نیز سرنگی وجود داشت. در این شرایط 
جسد زن جوان برای بررســی علت مرگ به پزشکی قانونی 
فرستاده شد و تیمی از کارآگاهان جنایی تحقیقات خود را برای 

رازگشایی از مرگ اسرارآمیز وی آغاز کردند.

مرگ اسرارآمیز 
پرستارجوان در بیمارستان


