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می خواستم کسب وکار خودم را داشته باشم

خارجی

بیکاری به من فشار آورده بود
متهم متولد سال 64 اســت. او دیروز برای تحقیق به شعبه اول 
بازپرسی دادسرای وی ژه ســرقت منتقل شد و پس از تحقیقات 
اولیه، از آنجا که جرم در قرچک ورامین اتفاق افتاده بود، بازپرس 
اکبری  پرونده را به دادسرای قرچک فرستاد تا در آنجا به این پرونده 

رسیدگی شود. گفت وگو با این سارق مسلح را بخوانید.

چرا کارت را از دست داده بودی؟
من در کارخانه تولید بستنی کار می کردم. کار را دامادمان برایم 
جور کرده بود. دامادمان مدیر بخشی در کارخانه بود اما مدتی قبل 
با پدرم دچار اختالف شده بود. همین اختالف، دامن مرا هم گرفت 

و موجب شد تا دامادمان مرا از کارخانه اخراج کند.
و بعد تصمیم به سرقت مسلحانه گرفتی؟!

من خالفکار نیستم. هیچ سابقه ای ندارم و این نخستین بار است 
که دست به خالف می زنم که خب کارم اشتباه بود. راستش بعد از 
اینکه بیکار شدم، از صبح تا شب به دنبال کار بودم اما نتوانستم کار 
مناسبی  پیدا کنم. با وجود این با ماشینم مسافرکشی می کردم، 
اینطور نبود که بیکار بنشینم آن هم در این شرایط اقتصادی. اما 
زندگی ام رو به تباهی رفته بود و خرج خانواده ام تامین نمی شد. تا 
قبل از این، هم در کارخانه کار می کردم و هم مسافرکشی. با این حال 
هنوز به آخر ماه نرسیده پول کم می آوردم و حاال مدتی بود که کار 

اصلی ام را هم از دست داده بودم و همه اینها به من فشار می آورد.
متاهلی؟

یک دختر 6ماهه دارم و می دانید که تامین هزینه های بچه چقدر 
سخت است. از طرفی ماهی 3.5میلیون تومان کرایه خانه می دهم 
و قسط وام هم دارم. شاید باور نکنید اما من 2بار می خواستم دست 
به خودکشی بزنم اما به خاطر فرزندم بی خیال شدم. به خاطر اینکه 
بیکار شده بودم، ناچار شدم از اطرافیانم پول قرض بگیرم و بدهی 
داشتم. همه اینها دست به دســت هم داد تا اینکه فکر سرقت از 

طالفروشی به سرم زد.
حاال چرا سرقت از طالفروشی؟

هر روز آمار قیمت طال و دالر را داشتم. با خود گفتم اگر طال سرقت 
کنم، می توانم طالهای سرقتی را بفروشم و یک کسب وکار برای 

خودم راه بیندازم اما تصوراتم اشتباه بود.
طالفروشی را چطور شناسایی کردی؟

طالفروشی در نزدیکی خانه مان بود و من 2روز قبل آنجا را رصد 
کرده و می دانستم حوالی ظهر،  مغازه دار، طالفروشی را تعطیل 
می کند و بین ساعت 15:30 تا 16:30بهترین زمان برای سرقت 
است. اسلحه را هم 2هفته قبل به همراه خشاب و فشنگ تهیه 
کرده بودم اما قصد استفاده از آن را نداشتم و نمی خواستم به کسی 
آسیب برسانم. فقط قصدم این بود که با اسلحه، مغازه دار یا مردم و 

افراد دیگر را تهدید کنم. درواقع راهی برای فرار بود.
 اما به سمت مأموران تیراندازی کردی؟ ممکن بود 

جان مأموران را به خطر بیندازی؟
خوشبختانه کسی آسیب جانی ندید. من در مخمصه گرفتار بودم 
و به دنبال راهی برای فرار می گشتم. ناچار شدم تیراندازی کنم 
تا شاید راهی برای فرار از دستگیری پیدا کنم اما نشد. امروز هم 
شنیدم مردی در مغازه طالفروشی بوده که مصدوم شده است. 
فکر می کنم مغازه را بســته و داخل آن در حال استراحت بود، 
چون معموال مغازه ظهرها بسته بود و صاحب آن برای استراحت 

به خانه اش می رفت.
 در روز روشن و جمعیتی که اطراف طالفروشی بود 

چطور ریسک کردی و دست به سرقت زدی؟
دیگر رفته بودم برای انجام سرقت و در آن لحظه فقط به این فکر 

می کردم که طالها را بردارم و فرار کنم.
 چرا آتش به پا کردی؟

می خواستم دود ناشی از آتش، دوربین ها را محو کند و چهره ام 
ثبت نشود. از طرفی دیگر مردم متوجه نشوند یعنی دود آتش، 

دید آنها را محدود کند.

گفت و گو

غفلت از حفظ فضای سبز به ضرر همگان است
در شرایط فعلی که تازه از بند کرونا رســته ایم و به امید 
خدا دیگر بازنخواهد گشت و با توجه به وضعیت اقتصادی 
فعلی رســیدگی به فضاهای ســبز کمرنگ شــده است 
درحالی که حفاظت از فضای سبز نبایدحتی در ایام بحران 
هم موردغفلت قرار بگیرد زیــرا باعث ضربه و زیان به کل 

شهروندان خواهد شد.
میریان از تهران

پلیس راه البرز برای ســرعت مجاز اتوبان سلیقه ای 
عمل کرده است

وقتی سرعت مجاز در جاده های دوبانده خارج از شهر ۱۱۰ 
کیلومتر است چرا پلیس راه استان البرز حداکثر سرعت در 
بزرگراه کرج - قزوین را ۹۰ کیلومتر اعالم کرده و با جریمه 
عمال باعث ترافیک و اخالل در حرکت در اتوبان شده است؟ 
اصوال بزرگراه برای تسهیل رفت وآمد درست شده نه اینکه 

با محدودیت نابجا عکس آن عمل شود.
کاوه روحانی از کرج 

  پاسخ مسئوالن 
امکان ارائه کارت بلیت برای تشویق دوچرخه سواران نمی باشد

روابط عمومی شرکت بهره برداری قطارهای شهری تهران 
و حومه پیرو چاپ پیام مردمی با عنوان طرح های تشویقی 
دوچرخه سواران کارت بلیت باشد در ستون با مردم روز اول 
خردادماه پاسخ داده است: »ضمن تشکر از مسافران گرامی 
به اطالع می رساند با توجه به اینکه قیمت و تخفیف های 
بلیت توسط شورای اسالمی شهر تهران ابالغ می شود، لذا 
برای صدور کارت بلیت نیازمند مصوبه شــورای اسالمی 
شهر هســتیم. مســافران گرامی می توانند از بلیت های 
تخفیف دار که شامل همه مسافران مترو می شود استفاده 

کنند.«

مخازن زباله محله جمهوری نیازمند شست وشو
مخازن زباله در محله جمهــوری به خصوص در محدوده 
اسکندری و چنگیزی نیازمند شست وشو هستند. به دلیل 
تراکم جمعیت در این مناطق مخازن زباله بیش از مناطق 
دیگر ســرریز و آلوده می شــوند و بدیهی است که بیشتر 
نیازمند شست وشو و نظافت هســتند. گرمی هوا و جاری 
شدن شیرابه ها باعث جمع شدن حشرات و جانوران موذی 

و آلودگی محیط و بوی تعفن شده است.
قره داغی از تهران 

ریختن نماد تُنگ ورشــو در بروجرد یعنی هدر دادن 
سرمایه شهر

نماد تُنگ ورشو قرار بود در میدان امام حسین)ع( ساخته 
شود که در زمان ســاخت فروریخت درحالی که مسئوالن 
اعالم کرده بودند به زودی تکمیل و بهره برداری می شود. 
خدا را شاکریم قبل از بهره برداری فرو ریخت و کسی آسیب 
ندید اما یک نفر نباید جواب بدهد چرا این نماد فروریخت 

و چه کسی مسئول هدر دادن سرمایه مردم شهر است؟
حسینی از بروجرد

کمبود اتوبوس در مســیر خاوران به دانشگاه علم و 
صنعت

متأســفانه تعداد اتوبوس های بی آر تی در خط خاوران به 
دانشــگاه علم و صنعت بسیار کم اســت و گاهی معطلی 
مسافران به بیش از نیم ساعت می رسد. وقتی هم اتوبوس 
می آید،  غلغله جمعیت اســت و حتی خود رانندگان هم از 
کمبود اتوبوس و از رده خارج شدن تعدادی از اتوبوس ها 

گالیه دارند.
آصفی از تهران 

ضمانت اجرایی عدم افزایش اجــاره بها طبق قانون 
چیست؟

اخیــرا مصوبات خوبی توســط هیأت وزیــران و مجلس 
درخصوص جلوگیری از افزایش اجاره بها به تصویب رسیده 
است که می توانند تا حدی در کنترل اوضاع نابسامان رهن 
و اجاره، مفید باشند اما معلوم نیست ضمانت اجرایی این 

طرح ها و مصوبات چیست؟
فخرآبادی از شهریار 

چرا تعدادی از آسانسورهای متروی تهران بی استفاده 
است

بســیاری از ایســتگاه های متروی تهران آسانســور دارند 
اما بعضی  از آسانســورها فعال هســتند. اگر قرار بود این 
آسانسورها بهره برداری نشــوند چرا چنین هزینه سنگینی 
برای ســاخت آنها صورت گرفته و حاال که هزینه شده چرا 

برای استفاده عموم دایر نیستند؟
علیزاده از تهران 

روزانه 100هزارتومان درآمدم اســت بــا خرج روزی 
250هزارتومان

درآمد مــن ماهانه 3 میلیون تومان اســت که یک میلیون 
تومان آن بابت اجاره می رود. 2 فرزند 5و 7 ساله دارم و اگر 
فقط نان و تخم مرغ بخوریم با صرفه جویی بسیار در هزینه 
بچه ها و بدون هیچ ریخت و پاشی روزی 25۰هزارتومان هم 
خرج خانه اســت و حتی اضافه کاری و دستفروشی بعد از 
ساعت کار هم نیازهای خانواده را تامین نمی کند. یک بنده 

خدا به من بگوید چه کنم.
السمی از ارومیه

کم فروشی در فروشگاه های زنجیره ای بیداد می کند
بسیاری از فروشگاه های زنجیره ای تغییرات محسوسی در 
قیمت ها داشته اند با این حال ضمن گران شدن اقالم مختلف 
وزن آنها نیز کاهش یافته است. آیا واقعا کم فروشی در کشور 

امری بدیهی و عادی شده است. 
وامدار از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

پدر داماد، عروسی را عزا کرد
پدر داماد پس از پایان جشن عروسی پسرش درحالی که با تفنگ 
شکاری مشغول تیراندازی بود، ناخواسته باعث مرگ یک کودک 

و مجروح شدن 3نفر دیگر شد.
به گزارش همشهری، این حادثه بامداد دیروز )دوشنبه( در شهرک 
طالئیه مالرد واقع در غرب استان تهران اتفاق افتاد. ماجرا از این 
قرار بود که پس از برگزاری جشن عروسی، پدر داماد درحالی که 
یک تفنگ شکاری در دست داشــت، برای انجام رسم نادرست 
تیراندازی در عروسی وارد آنجا شد. او شروع به تیراندازی هوایی 
کرد اما ناگهان به طور ناخواسته ساچمه های شلیک شده به چند 
نفر از مهمانان برخورد کرد. در جریان این تیراندازی کودکی بر 
اثر تیراندازی جانش را از دســت داد و 3نفر دیگر ازجمله مادر و 

2کودک دیگر مصدوم شدند.
سرهنگ مهدی سرپناه، معاون اجتماعی فرمانده انتظامی غرب 
استان تهران در این باره گفت: در این حادثه سهل  انگاری پدر داماد 
باعث شــد که گلوله های شلیک شــده جان کودک خردسال را 
بگیرد و عالوه بر قربانی شدن یک کودک، مادر او و 2کودک دیگر 
در بیمارستان بستری شدند که طبق گزارش رسیده حال مادر 

مساعد نیست.
او ادامه داد: حمل هرگونه سالح سرد و گرم توسط شهروندی 
که مجوز حمل نداشته باشــد، ممنوع است و با این مسئله 
حتما برخورد می شود. هم اکنون داماد و پدرش در بازداشت 

به سرمی برند و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

قتل مسلحانه بر سر قدرت نمایی 

قاتل مسلحی که به دلیل کری خوانی و قدرت نمایی جان دوستش 
را گرفته بود، پس از گذشت 2ماه فرار دستگیر شد.

به گزارش همشهری، این حادثه  در چهاردهم اردیبهشت اتفاق 
افتاد. آن روز به قاضی میثم حســین پور، بازپرس ویژه قتل خبر 
رسید که پسری جوان در یکی از خیابان های تهران بر اثر شلیک 
4گلوله به قتل رسیده است. بررسی ها حکایت از این داشت که 
مقتول روز حادثه به آرایشگاه رفته بود که پس از خروج از آنجا، 
هدف شــلیک گلوله قرار گرفته بود. تحقیقات همچنین نشان 
می داد مرد تیرانداز سوار بر یک خودرو بوده است. او درحالی که 
برصندلی شاگرد نشســته بود و فرد دیگری پشت فرمان بود به 
ســمت مقتول تیراندازی کرده و بعد هر دوی آنها متواری شده 
بودند. تیم جنایی در ادامــه به تحقیق از شــاهدان پرداخت و 
فیلم های دوربین مداربسته را مورد بازبینی قرار داد تا اینکه هویت 

قاتل به دست آمد.
بررسی ها نشان می داد که قاتل از مدت ها قبل با مقتول درگیری 
و کری خوانی داشته است. آنها حتی در فضای مجازی هم مدام 
برای یکدیگر کری می خواندند تــا اینکه آخرین بار قاتل در الیو 
اینستاگرام مقتول را تهدید کرده و حتی گفته بود که به زودی از او 
انتقام می گیرد. او روز حادثه وقتی متوجه شده بود که  مقتول به 
آرایشگاه رفته، اسلحه اش را برداشته و به همراه یکی از نوچه هایش 
راهی خیابان شده و پس از کمین بر ســر راه مقتول، او را به قتل 

رسانده بود. 

پایان زندگی مخفیانه قاتل 
هویت متهم که به دست آمد، مأموران راهی محل زندگی او شدند 
اما او پس از قتل مسلحانه وســایلش را جمع کرده و فراری شده 
بود. آنطور که مأموران در ادامه تحقیقات خود متوجه شدند، عامل 
جنایت از تهران خارج شده و مدام مخفیگاهش را تغییر می داد که 
همین کار پلیس را در به دام انداختن او دچار مشکل می کرد. با 
وجود این تحقیقات کارآگاهان جنایی به شکل ویژه ادامه داشت 
تا اینکه مخفیگاه متهم و همدستش در اطراف تهران شناسایی 
شد و مأموران چند روز قبل عامل جنایت و نوچه اش را پس از 2ماه 

فرار دستگیر کردند.
متهم به قتل در بازجویی ها به قتل اعتراف کرد و درباره انگیزه اش 
گفت: مقتول دوست صمیمی من بود اما چند وقتی می شد که 
با یکدیگر دچار اختالف شــده بودیم. هر کــدام از ما نوچه های 

خودمان را داریم و مدتی بود که برای هم کری می خواندیم. 
وی ادامه داد: معموال بر سر قدرت نمایی کری خوانی داشتیم، او 
می گفت قدرت او بیشتر از من اســت و همین جمله اعصاب مرا 
به هم می ریخت. چرا که من قدرتم در محل از همه بیشــتر بود 
و بچه های محل از من بیشتر حســاب می بردند تا مقتول. متهم 
گفت: یک ماه قبل از قتل، مقتول به همراه دوستانش مرا به پارک 
محل کشــاند و با چاقو مرا خط خطی کرد. او فریاد می کشید و 
قدرت نمایی می کــرد و مدعی بود که گنده الت محل اســت. او 
می گفت زور و قدرتش از من بیشتر است و این اتفاق باعث شد تا 
من پیش بچه های محل تحقیر شوم. از آن روز آتش کینه در دلم 
روشن شــد و تا انتقام نمی گرفتم آرام نمی شدم. حتی در فضای 
مجازی هم برای هم کری می خواندیــم و در آنجا اعالم کردم که 
به زودی انتقام می گیرم، اما مقتول تهدید های مرا جدی نگرفته بود. 
من نیز اسلحه کالشینکفی تهیه کرده و روز حادثه به همراه دوستم 
سوار بر خودروی تیبا، در مسیر او قرار گرفتیم. زمانی که مقتول 
را دیدیم از پشــت سر به او شــلیک کردم و بعد فراری شدم. وی 
گفت:در این مدت در شهرهای مختلف زندگی می کردم و 2۰روز 
قبل هم خودروی تیبا و اســلحه ای که با آن دست به جنایت زده 
بودم را در اطراف تهران رها کردم که پلیس خودرو را پیدا کرده بود.

متهم به قتل پس از اقرار به جنایت مسلحانه به همراه همدستش 
که روز حادثه نقش راننده را داشــت، بازداشت شدند و با دستور 
بازپرس جنایی تهــران برای انجام تحقیقات بیشــتر در اختیار 

مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفتند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

دادسرا

گازگرفتگی در نانوایی سنگکی به خیر گذشت
6کارگر نانوایی درحالی که در زیرزمین آنجا مشــغول استراحت بودند 
به دلیل نقص در آبگرمکن دچار گازگرفتگی شدند اما این حادثه با حضور 

نیروهای امدادی به خیر گذشت.
به گزارش همشهری، ســاعت23:34 یکشنبه شب به مرکز فرماندهی 
آتش نشانی تهران خبر رسید که در یک نانوایی 6کارگر دچار گازگرفتگی 
شــده اند. کمی بعد از این تماس بود که آتش نشــانان خود را به محل 
حادثه که یک نانوایی سنگکی در خیابان ســئول بود رساندند. حادثه 
در زیرزمین نانوایی اتفاق افتاده بود. آنجا اتاقی به وســعت ۱2متر قرار 
داشت که کارگران شبها در آنجا استراحت می کردند. سید جالل ملکی، 
سخنگوی آتش نشانی تهران در این باره گفت: در بررسی های اولیه معلوم 
شد که در آنجا یک آبگرمکن نامناسب نصب و در حال کار بوده که به دلیل 
روشن بودن طوالنی مدت و همچنین فضای مناسبی برای تبادل هوا 
اکسیژن در آنجا کاهش یافته و گاز منواکسیدکربن در آنجا جمع شده و 
بر اثر این اتفاق6کارگری که مشغول استراحت بودند دچار گازگرفتگی 
شده اند. ملکی در ادامه گفت: خوشبختانه این افراد در همان لحظات 
اولیه متوجه این حادثه شده بودند اما هر 6نفر دچار مسمومیت تنفسی 
شــده بودند که وضعیت3نفر از آنها وخیم بود که همگی به امدادگران 
اورژانس تحویل داده شدند. سخنگوی آتش نشــانی تهران ادامه داد: 
اغلب شهروندان تصور می کنند که حادثه گازگرفتگی مخصوص فصل 
سرد سال و مختص بخاری است اما باید توجه داشته باشند که هر جا 
شعله ای روشن می شود به ویژه در اماکنی که گردش هوا ضعیف است، 

خطر گازگرفتگی بیشتر است.

حدود یــک ســال پــس از قتل 
هولناک دختربچه 3ساله در مراسم 
جن گیری در کلیسایی در کالیفرنیا، 
دادستان ها 3عضو خانواده این کودک را در این حادثه 
مجرم شناخته و قرار است هر سه نفر آنها را به زودی 

در یک جلسه مشترک پای میز محاکمه بکشانند.
به  گزارش همشهری به نقل از ســی بی اس، حادثه 
مرگ آرلی، دختربچه 3ساله که خانواده اش معتقد 
بودند بدنش به تســخیر شــیطان  درآمده اســت 
پاییز ســال گذشته میالدی در کلیســایی در شهر 
ســانتاکالرا کالیفرنیا رخ داد. آرلی 3ساله نیمه شب 
23سپتامبر2۰2۱ گریه کنان از خواب بیدار شد. این 
تنها شــبی نبود که او با گریه از خواب بیدا می شد و 

گریه های بی وقفه او خانواده اش را آشفته می کرد.
آن  شــب اما وقتی آرلی گریه کنــان از خواب پرید، 
مادر و دایی اش او را به اتاق  خواب بردند و برایش دعا 
خواندند؛ سپس او را ســوار ماشین کرده و با خود به 

کلیسایی بردند که پدربزرگ آرلی کشیش آنجا بود.
مادر آرلی بعدها که از ســوی پلیس دســتگیر شد، 
درباره شــب حادثه چنین گفت: من عقیده داشتم 
که جسم دخترم توسط شــیطان تسخیر شده بود 
چرا که او به صورت دوره ای شب ها با گریه و فریاد از 
خواب بیدار می شد و رفتارش چنان تغییر می کرد که 
نمی توانستیم آرامش کنیم. برای همین مطمئن شده 
بودیم که شیطان وارد جسم او شده و با برادر و پدرم 
تصمیم گرفته بودیم، اگر این اتفاق دوباره رخ داد، طی 

یک مراسم، شیطان  را از بدنش خارج کنیم.
او ادامه داد: شب 23سپتامبر، این اتفاق دوباره رخ داد 
و وقتی دخترم با فریاد و گریه از خواب پرید، به همراه 

برادرم او را به اتاق خواب بردیم، برایش دعا خواندیم و 
بعد راهی کلیسایی شدیم که پدرم کشیش آنجا بود.

مرگ دردناک 
بنا بر اعالم پزشکی قانونی، در شب حادثه آرلی 3ساله 
حدود ۱4ساعت در داخل کلیسا شکنجه شده بود. 
هر یک از متهمانی که در مراســم جن گیری حضور 
داشتند مرتکب آزار فیزیکی علیه او شده بودند. آنها 
به صورت دوره ای در این ۱4ســاعت به قسمت های 
مختلف بدن دختربچه 3ساله فشار می آوردند تا به 
عقیده خودشان، شــیطان را از بدن او خارج کنند. 
گاهی وقت ها نیز همزمان به گردن، گلو و شکم او فشار 
وارد می کردند تا هر آنچه در بدنش است از راه گلویش 
خارج شود. پزشکی قانونی اعالم کرده که در نهایت 
آرلی بر اثر خفگی به قتل رسیده است. ضمن اینکه از 
ناحیه صورت، گردن، شکم، قفسه سینه و پشت خود 
دچار آسیب و جراحت شدید و همچنین خونریزی 

داخلی شده بود.

دستگیری متهمان 
پلیس شهر سانتاکالرا اعالم کرده که دختربچه 3ساله 
تا بعدازظهر 24ســپتامبر زنده بــوده، اما در نهایت 
جانش را از دست داده و پس از آن اعضای خانواده اش 
هر چه تالش کردند، موفق نشــدند او را احیا کنند. 
پس از مرگ آرلی و گزارش ماجرا به پلیس، نخستین 
کسی که بازداشت شد مادر او بود، اما تا چند ماه پس 
از این حادثه دایی و پدربزرگ وی هنوز بازداشــت 
نشده بودند، چرا که هنوز مشخص نشده بود که آنها 
نیز در مراســم جن گیری منجر به مرگ دختربچه 

حضور داشته اند.
مــادر آرلی، زمانی که دســتگیر شــد، روایت های 
مختلفی از مرگ دختــرش بیان کــرد. او در همه 
مراحل بازجویــی، خود را مقصر ندانســت و گفت:  
همه می خواهنــد بدانند چه اتفاقی بــرای دخترم 
افتاده است. می دانید علت مرگ او چیست؟ خدا او را 
گرفت. دالیل زیادی وجود دارد که خدا دخترم را از ما 
گرفت. یکی اینکه می خواست او بیشتر از این عذاب 
نکشد. برای همین من بابت این ماجرا سپاسگزارم. 
اینکه دخترم در دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم 
بزرگ نمی شود، خوشــحال کننده است. او در جای 

بهتری است.
به رغم اینکه مادر آرلی حاضر نبود درباره جزئیات آن 
شب هولناک به پلیس چیزی بگوید، اما در ادامه و با 
بررسی های بیشتر نقش دایی و پدربزرگ دختربچه 
در این ماجرا برای پلیس فاش شــد و یک ماه پیش 
بود که آنها توسط پلیس بازداشت شدند. با این حال 

هر یک از متهمان در جریــان تحقیقات روایت های 
مختلفی درباره شب حادثه به زبان آوردند و مدعی 
شــدند که هیچ کدام از آنها مقصر مرگ دختربچه 

نیستند.
حاال و با گذشــت کمتر از یک ســال از این حادثه 
هولناک، جفری روزن، دادســتان سانتا کالرا با ارائه 
اسناد تازه به دادگاه از قاضی خواسته است که پرونده 
هر سه متهم این جنایت با هم ادغام شده و همه آنها 
در یک جلسه محاکمه شــوند. او گفته است: آرلی، 
3ساله توسط مادر، دایی و پدربزرگش به قتل رسیده 
اســت. هر کدام از متهمان به نحوی در این جنایت 
ســهیم بودند و در جریان ۱4ساعت شکنجه باعث 
مرگ دختربچه بی گناه شــده اند. متهمــان با هم 
مرتکب این جنایت شدند و در نتیجه باید با همدیگر 
و با یک اتهام محاکمه شوند چرا که نمی توان تعیین 
کرد هر کدام از آنها تا چه مقدار در جراحات و مرگ 

کودک سهیم بوده اند.

اعضای خانواده مقتول قرار است به زودی محاکمه شوند

اظهارات عجیب دزد مسلح طالفروشی در دادسرا

قتل دختر 3ساله در مراسم جن گيری 

جزئیات تازه از حادثه مرگبار قطار مشهد- یزد 

مرد 37ساله که به تازگی بیکار شده بود، نقشه سرقت مسلحانه از 
طالفروشی را کشید تا با فروش طالهای سرقتی، به گفته خودش 
کسب وکاری راه بیندازد و خرج زندگی اش را تامین کند اما تنها 

3۰دقیقه بعد از سرقت درحالی که قصد گروگانگیری داشت، دستگیر شد.
به گزارش همشهری، ساعت ۱6یکشنبه پنجم تیر ماه امسال مغازه داران خیابانی 
در قرچک ورامین شــاهد حادثه عجیبی بودند. مرد جوانی که یک کیف روی 
دوشش بود و اسلحه ای در دست داشت، با عبور از میان دستفروشان به سمت یک 
مغازه طالفروشی رفت و یک وسیله آتش زا به سمت ویترین مغازه پرتاب کرد. او 
سپس مقداری بنزین روی آتش ریخت و در نهایت با سالحی که در دست داشت، 
به سمت ویترین طالفروشی شلیک کرد. مرد جوان در مقابل چشمان بهت زده 
شاهدان شیشه ویترین را شکست و بخشــی از طالهای ویترین را برداشت. در 
همین هنگام آژیر مغازه به صدا درآمد و همین اتفاق استرس به جان سارق مسلح 
انداخت. او ناگهان با اسلحه به سمت جمعیت برگشت و با تهدید مردم پا به فرار 

گذاشت.

تعقیب و گریز
دزد مسلح پس از سرقت سوار بر خودروی پژو 4۰5 نقره ای خود شد تا فرار کند اما 
مأموران گشت پلیس قرچک که در همان حوالی بودند، به تعقیب متهم پرداختند. 
سارق وقتی متوجه شد پلیس در تعقیبش است، پایش را روی پدال گاز گذاشت 
و به سمت تهران حرکت کرد. مأموران که در تعقیب او بودند، چندین بار دستور 
ایست دادند و در نهایت به سمت خودروی وی تیراندازی کردند که شیشه پشت 
خودرو شکست اما متهم حاضر به تسلیم شدن نبود. از سوی دیگر پلیس قرچک 
برای بازداشت سارق مسلح که در حال فرار بود، درخواست نیرو کرد که مأموران 
پلیس تهران نیز وارد عمل شدند. وقتی سارق وارد حوزه استحفاظی تهران شد 
و به حوالی سه راه افسریه رســید، بر تعداد خودروهای پلیس افزوده شده بود و 
سارق شروع به تیراندازی به سمت مأموران کرد که خوشبختانه به کسی آسیبی 
نرسید. مأموران در ادامه الستیک خودروی سارق را نشانه گرفتند و آن را متوقف 
کردند. مرد مسلح ناچار شد از خودرو پیاده شود و به سمت خودروهای عبوری 
برود که قصد داشت با گروگان گرفتن یکی از راننده ها به فرارش ادامه بدهد اما 
نقشه اش نافرجام باقی ماند و مأموران موفق شدند پیش از اقدام به گروگانگیری، 
وی را دستگیر کنند.  به گفته سرهنگ جلیل موقوفه ای، رئیس پلیس پیشگیری 
تهران، در بازرسی از خودروی متهم ۱۹فشنگ، 2خشاب و ۱3النگوی سرقتی که 
حدود 2۰۰گرم طال می شد، کشف شد. سرهنگ موقوفه ای با بیان اینکه متصدی 
طالفروشــی هم اکنون با توجه به صدمه وارده در بیمارستان در حال مداوا ست، 

خاطرنشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف جزئیات پرونده ادامه دارد.

۱8روز پس از واژگونی مرگبار قطار مشــهد- یــزد در حوالی 
طبس کمیسیون عالی سوانح راه آهن 6علت تأثیرگذار در وقوع 
این حادثه تلخ را اعالم کرد. به گزارش همشــهری، این حادثه 
ساعت 5:2۰بامداد  روز ۱8خردادماه امســال در حوالی طبس 
واقع در استان خراسان جنوبی اتفاق افتاد. قطار مسافربری که با 
348مسافر از مشهد به سوی یزد به راه افتاده بود در حوالی طبس 
و در محلی که بهســازی ریل قطار در حال انجام بود با یک بیل 
مکانیکی برخورد کرد و چندین واگن آن از خط خارج شــد. در 
جریان این حادثه دست کم 2۱نفر از سرنشینان قطار جان خود را 

از دست دادند و شمار دیگری مصدوم شدند.
به دنبال وقوع این حادثه تحقیقات برای روشن شدن علت اصلی 
حادثه آغاز شد. در حالی که پیش از این برخی  دالیل اصلی این 
حادثه اعالم شده بود، روز گذشته کمیسیون عالی سوانح راه آهن 
در دومین گزارش خود، 6عامل را به عنــوان عوامل مؤثر در این 
حادثه اعالم کرد. در این گزارش آمده است: »در تجزیه و تحلیل 
مستندات و اطالعات به دست آمده  عواملی که می توانست از وقوع 
سانحه جلوگیری کند، احصاء شد که به شرح ذیل اعالم می شود:  
 الف( عدم رعایت سرعت مجاز توســط راهبران قطار مسافری.
 ب( انسداد غیرمجاز مسیر حرکت قطار مسافری توسط بیل مکانیکی.

 ج( واگذاری مســئولیت راهبری قطار به کمــک لکوموتیوران 
 برخالف مقررات عمومی ســیر و حرکت توسط لکوموتیوران.
 د( اعالم اتمام عملیات تعویض تراورس و برچیدن ایستگاه موقت 
قبل از جمع آوری ادوات و تجهیزات از روی خط آهن توســط 

سرپرست عملیات و مسئول ایستگاه موقت.
 هـ ( بی توجهی راهبران قطار به تابلوهای هشداردهنده )تابلوهای 
تقلیل ســرعت( و عدم یاد آوری تقلیل ســرعت ۱5 کیلومتر بر 
ساعت از سوی مسئول ایستگاه عباس آباد . در بخش پایانی این 
گزارش اضافه شده است: کمیسیون عالی سوانح پیشنهاد می کند 
به منظور عدم تکرار ســوانح و به حداقل رساندن خطای نیروی 
انسانی نسبت به استفاده از تجهیزات ایمنی و نظارتی هوشمند، 
اصالح ساختار نظارت بر ایمنی شبکه ریلی، تکمیل کادر نظارت 
مناطق، ارتقاي سطح آموزش و اصالح ساختار نظارت بر عملیات 

اجرایی با عنایت به برون سپاری فعالیت ها اقدام شود.«


