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پسر 12ساله فرشته نجات شد

گرفتاری های سوزاندن کارت سوخت در زاهدان 
اینکه مسئوالن تصمیم گرفته اند به دلیل آمار باالی قاچاق سوخت 
به سوزاندن  برخی کارت های سوخت روی آورند، می تواند قابل قبول 
باشد، به شرط آنکه باعث گرفتاری برای مردم نشود. هم اکنون مردم 
عادی که با مقوله قاچاق سوخت بیگانه اند کارت سوختشان باطل 
شده و دچار مشکل شــده اند. امیدواریم مســئوالن شرکت نفت 

پاسخگو باشند و مشکل افراد غیرقاچاقچی را حل کنند!
ضامن از زاهدان

پاسخ مسئوالن 
اعتبار تامین شود راه آهن میانه- اردبیل به سرعت به پایان می رسد

شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور 
زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی پیرو چاپ پیام مردمی با عنوان 
»راه آهن میانه- اردبیل چه زمانی راه اندازی می شود« در ستون با 
مردم روز 25خردادماه پاسخ داده است: راه آهن میانه – اردبیل یکی 
از مسیرهای ریلی مهم کشور است که با هدف اتصال استان اردبیل 
به شبکه ریلی، کاهش مصرف سوخت، حمل مواداولیه مورد نیاز 
کارخانه فوالد اردبیل از بنادر جنوبی و بسترسازی برای توسعه نقاط 
محروم اردبیل در حال احداث است و با توجه به قرار گرفتن این پروژه 
در منطقه کوهستانی و توپوگرافی محل پروژه یکی از سخت ترین و 
در عین حال فنی ترین پروژه های ریلی کشور محسوب می شود. این 
مسیر ریلی 175کیلومتر است و در بخش زیرسازی باالی 90درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد. عملیات اجرایی روسازی این پروژه نیز در 
سال 1399آغاز شــده و تاکنون 108کیلومتر از مسیر ریل گذاری 
شده اســت. عملیات اجرایی حفر تونل و احداث پل در مسیرهاي 
کوهستانی عالوه بر هزینه بر بودن، نیاز به عملیات پیچیده مهندسی 
دارد که هم اکنون عملیات اجرایی احداث 62دستگاه تونل به طول 
24کیلومتر و احداث 28دســتگاه پل های بزرگ در مسیر به طول 
بیش از 4کیلومتر نیز با پیشرفت فیزیکی 95درصد در حال انجام 
است. بدیهی است عملیات اجرا در منطقه کوهستانی و سردسیر 
همواره از صعوبــت و پیچیدگی های خاصی برخوردار اســت که 
نیازمند صرف زمان مناســب و همچنین تامین منابع مالی کافی 
اســت. قابل ذکر اســت برای اتمام این طرح ریلی حدود 20هزار 
میلیارد ریال اعتبار نیاز اســت که تامیــن و تخصیص به موقع آن 

می تواند اتمام عملیات اجرایی را سرعت بخشد.

تبلیغات های سطح شهر نیازمند نظارت کارشناسی است
 شرکت برق منطقه  ای تهران بیلبورد بزرگی نصب کرده و روی 
آن نوشته که هر یک کولر گازی، 5 برابر یک کولر آبی برق مصرف 
می کند. 500متر آن سوتر اداره آب و فاضالب بیلبورد زده که 
استفاده از کولر گازی به جای کولر آبی صرفه جویی آبی را در پی 

دارد! این چگونه تبلیغی است؟ 
رسولی از تهران 

مردم چارک به چادر مسافرتی نیاز دارند
از 2 هفته قبل زلزله های متعدد زندگی مردم چارک را مختل 
کرده است و باعث شده از ترس وقوع زلزله گاه و بیگاه به خصوص 
شب ها در خانه هایشان نباشند. اغلب مردم چادر مسافرتی نیاز 
دارند که تاکنون سازمان ها و نهادهای مربوط توجهی به خواست 

مردم نکرده اند.
امانی از بندرچارک 

مخابرات در مورد عنوان »سایرخدمات« در قبض ها توضیح دهد
ماهانه ارقامی در قبض تلفن ثبت می شــود که هیچ توضیحی 
ندارد و تماس با شرکت مخابرات هم باعث روشن شدن موضوع 
نمی شود. اخیرا چون پرداخت ها آنالین شده و قبض کاغذی صادر 
نمی شود مردم کمتر متوجه این عناوین عجیب و غریب می شوند. 
به تازگی تصمیم گرفتم هر ماه قبض خود را قبل از پرداخت رویت 
کنم. یکی از عناوین سؤال برانگیز که قبال حدود هزار تومان بود 
و اخیرا به 5هزار تومان رسیده بابت »سایر خدمات« است. عنوان 
دیگر »هزینه مشاغل« است. لطفا مسئوالن مخابرات شرح دهند 
این دو هزینه که هر ماه از ما دریافت می کنند و اساسا نمی دانیم 
چه هستند و مربوط به کدام هزینه های ما می شود. به عنوان مثال 

چرا باید هزینه مشاغل را پرداخت کنیم؟
ولی زاده از تهران 

با تعطیلی کافه ها بیکار شده ایم 
تعدادی از کافه ها به دلیل بازار بی رونق و تعدادی نیز به دلیل 
تخلف بسته شــده اند. در این تعطیلی ها حدود 130کارگر 
هستیم که 130خانواده چشمشــان به دست ماست و همه 
ما بیکار شده ایم درحالی که تنها درآمدمان همان بوده است 
و حتی بیمه ای نداریم کــه در روزگار بیکاری از ما حمایت 
کند. اکنون نه قادر به پرداخت اجاره خانه ایم و نه می توانیم 

اقساط مان را بدهیم.
عاطفی از شیراز

سایت درودگران در خاوران در حالت نیمه تعطیل است
مدت هاست گرانی چوب و اقالم نجاری باعث تعطیلی کارگاه 
نجاری من و برادرانم شده اســت. الواری که قبال باید 430 
هزار تومان می خریدیم اکنون 800 هزار تومان شده تازه اگر 
چوب فروش بخواهد بفروشد زیرا بی ثباتی قیمت باعث شده 
بسیاری از کاسبان سایت چوب فروشان با اینکه چوب دارند 
آن را نفروشند. این موضوع در کنار گرانی های عجیب و غریب 
از میخ و چسب و رنگ و کارگر و دستمزد گرفته تا حمل ونقل 
و روکش و... باعث شده کارگاه ها یکی یکی تعطیل  شوند یا به 
حالت نیمه تعطیل درآیند. روزگاری در این سایت راه نبود و 

اکنون همه نجاران و درودگران مستاصل و نگران مانده اند.
شارعی از تهران 

خیابان عطایی ارومیه را دریابید
متأسفانه خیابان عطایی واقع در شــهر ارومیه محل پارک 
تعداد زیادی اتوبــوس و همچنین تجمع تعــداد زیادی از 
دستفروشان شده اســت که اکثرا هم لباس های دست دوم 
خرید و فروش می کنند. این موارد آرامش و بهداشــت این 
خیابان را مختل کرده و تهدید می کند. از مسئوالن شهرداری 
درخواســت داریم تا هر چه زودتر به این وضعیت رسیدگی 

کنند.
شهروندی از ارومیه

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

سوختگی مأمور فداکار پلیس در 
عملیات نجات

مامور پلیس شــهر درچه در اصفهان با دیدن مــردی که اقدام 
به خودسوزی کرده بود، خودش را به آتش زد و توانست این مرد 

را از مرگ حتمی نجات دهد.
به گزارش همشهری، این حادثه خردادماه امسال در شهر درچه 
از توابع خمینی شهر اصفهان رخ داد و باعث شد که مأمور فداکار 
پلیس از ناحیه دست و پا دچار سوختگی شود. ماجرا از این قرار 
بود که روز حادثه، فردی با پلیس 110شهر درچه تماس گرفت 
و گفت که مردی به دلیل اختالفاتی کــه با طلبکارانش دارد در 
داخل کارگاهی در این شــهر قصد خودســوزی دارد. به دنبال 
این تماس، تیم گشت کالنتری متشــکل از یک مأمور پلیس و 
یک سرباز وظیفه برای بررسی موضوع راهی محل حادثه شده 
و با دیدن دودی که از داخل کارگاه به هوا بلند شــده بود، وارد 
آنجا شــدند. آنها مردی را دیدند که یک چهارلیتری بنزین در 
دست داشت و تهدید می کرد که قصد دارد به زندگی اش پایان 
بدهد. مأمور پلیس بــا دیدن این صحنه به ســمت مرد رفت و 
تالش کرد با گفت وگو و دعوت به آرامش مــرد عصبانی، او را از 
تصمیمی که گرفته بود منصرف کند. مأمور وظیفه شناس چند 
دقیقه ای به گفت وگو با مرد عصبانی پرداخت اما ناگهان این مرد 
با عکس العملی سریع روی خودش بنزین ریخت و ثانیه ای بعد 
شعله ور شــد. مامور فداکار پلیس با دیدن این صحنه به سمت 
مرد شــعله ور پرید و او را روی زمین انداخت و تالش کرد آتش 
را خاموش کند. همه این اتفاقات در چشم بر هم زدنی رخ داد و 
کسانی که شاهد ماجرا بودند هنوز در شوک بودند. مأمور فداکار 
پلیس بی توجه به اینکه لباس های خودش هم شعله ور شده بود 
در نهایت موفق شد آتش را خاموش کند و این در حالی بود که 
عالوه بر مرد عصبانی، خودش هم دچار ســوختگی شــده بود. 
به دنبال این حادثه و گزارش ماجرا به اورژانس، هر دو مصدوم به 
بیمارستان منتقل شدند. از جان گذشتگی مأمور پلیس باعث شد 
که مرد عصبانی از مرگ حتمی نجات پیدا کند اما این در حالی 
بود که دست ها و پاهای مأمور پلیس به شدت دچار سوختگی شده 
بود. شدت سوختگی به حدی بود که او چند روزی در بیمارستان 
بستری بود و حاال که از آنجا مرخص شــده، باید در منزل روند 
درمانی خود را طی کند. ماجرایی که آن روز در شهر درچه رخ داد، 
به خیر گذشت اما کمتر کسی از آن خبر داشت. تا اینکه از چند 
روز قبل و به دنبال تماس های مردمی با سامانه 197، مسئوالن 
پلیس اصفهان نیز در جریان این حادثه قرار گرفتند. کسانی که 
با 197تماس گرفتند، مردمی بودند که شاهد از خودگذشتگی 
مأمور فداکار بوده و حاال با این ســامانه تماس گرفته بودند تا از 
اقدام انساندوستانه مأمور فداکار تشکر کنند. به گفته رضا الوندی، 
رئیس بازرسی پلیس استان اصفهان، پس از این تماس ها، فرمانده 
انتظامی استان که در جریان ماجرا قرار گرفته بود از مأمور فداکار 
قدردانی و خاطرنشان کرد که پلیس به وجود چنین افرادی که 

جان خود را فدای امنیت مردم می کنند، افتخار می کند.

سفر 3روزه سارق با گروگان بی هوش 
مجرم ســابقه دار پس از بی هوش کردن راننــده کامیون 3روز 
تمام، او را به همراه خود به این طرف و آن طرف کشاند تا اینکه 

دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، چند روز قبل زنی به اداره پلیس رفت و 
گفت: شــوهرش را گروگان گرفته اند. وی توضیح داد: شوهرم 
راننده کامیون است و 3روز قبل گفت که قرار است یک محموله 
باری را به یکی از شهرهای شمالی کشور ببرد اما پس از آن هرچه 
با او تماس گرفتم جوابم را نداد. نگرانش شده بودم تا اینکه مرد 
ناشناسی با موبایل همســرم به من زنگ زد و گفت شوهرم در 
قائمشــهر تصادف کرده و در بیمارستان بســتری شده است. 
او مدعی بود که همکار شــوهرم است و خواســت برای درمان 
3میلیون تومان به حسابش واریز کنم. اما من که نگران بودم با 
یکی از آشنایانم که در قائمشهر زندگی می کرد تماس گرفتم و از 
او خواستم خودش را به بیمارستان برساند. او ساعتی با من تماس 
گرفت و گفت شوهرم در هیچ کدام از بیمارستان های آنجا بستری 
نیست و آنجا بود که احتمال دادم مرد ناشناس دروغ می گوید. 
زن جوان ادامه داد: وقتی مرد ناشناس مجددا با من تماس گرفت 
و درخواست پول کرد، به او گفتم از ماجرا خبر دارم و وی این بار 
گفت که شوهرم را گروگان گرفته است. او برای آزادی شوهرم 
درخواست پول کرد و گفت اگر به خواسته اش عمل نکنم، جان 
شــوهرم را می گیرد. من هم تصمیم گرفتم پلیس را در جریان 
قرار بدهم. با طرح این شکایت، مأموران پلیس به دستور قاضی 
محمد امین تقویان ،بازپرس شــعبه هشــتم دادسرای جنایی 
وارد عمل شدند و از زن جوان خواســتند به بهانه تحویل پول 
با مرد گروگانگیر قرار بگذارد. زن جــوان نیز نقش بازی کرده و 
با گروگانگیر در حوالی بزرگراه آزادگان قرار گذاشــت که وقتی 
متهم سوار بر کامیون گروگان به آنجا آمد دستگیر شد. در ادامه 
مشخص شد که راننده کامیون داخل اتاقک کامیونش بیهوش 

افتاده که به بیمارستان انتقال یافت.

بازگشت به زندگی
متهم که چندین سابقه ســرقت،  آدم ربایی و کالهبرداری دارد در 
بازجویی ها به ربودن راننده کامیون و اخاذی از خانواده اش اعتراف 
کرد و گفت: مدتی قبل از زندان آزاد شدم و برای تامین هزینه های 
زندگی ام تصمیم گرفتم به بهانه حمل بــار، راننده های کامیون را 
بی هوش کرده و اموالشان را سرقت کنم. وی ادامه داد: روز حادثه 
به یک گاراژ رفتم و مدعی شدم که قصد حمل یک بار به شهرستان 
آستارا را دارم. یکی از رانندگان کامیون همراهم آمد و به این تصورکه 
قرار اســت محموله ای را جا به جا کند. به این بهانه که بارم داخل 
سوله ای در نزدیکی بزرگراه آزادگان است همراهم آمد و من در بین 
راه یک آبمیوه مسموم که از قبل تعدادی قرص خواب آور داخل آن 
حل کرده بودم را به راننده دادم. او پس از نوشیدن آبمیوه مسموم، از 
هوش رفت و من او را به قسمت اتاقک کامیون انتقال دادم. وی ادامه 
داد: پس از آنکه اموالش را ســرقت کرده و حسابش را خالی کردم، 
وسوسه اخاذی از خانواده اش به جانم افتاد اما فکرش را نمی کردم که 
همسر شاکی شکایت کند و دستم رو شود. وی ادامه داد: در مدت 
3روز گروگان همراهم بود و من داخل ماشین می خوابیدم و مدام 
استرس این را داشتم که او به هوش بیاید. متهم پس از اعتراف به 
جرم خود، درحالی روانه زندان شد که مرد کامیون دار 3روز پس از 
بستری شدن در بیمارستان و درمان، به هوش آمد و از خطر مرگ 

نجات یافت. تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه پسر نوجوان وقتی جان جوانی را در ساحل کیش در خطر دید در نقش مأمور امداد ظاهر شد

6 محکوم به مرگ، سحرگاه دیروز در زندان رجایی شهر پای چوبه دار قرار گرفتند

»مرد جوان در دریا مصدوم شــده بود و آتش نشــانان 
وسیله ای برای انتقال و نجاتش نداشتند. وقتی من این 
صحنه را دیدم با اســتفاده از پنل بُردم سراغ او رفتم و 
شناگر مصدوم را به ساحل منتقل کردیم.« این حرف های پسر 12ساله ای 
است که چند روز قبل با شجاعت باعث نجات و انتقال یک حادثه دیده در 
سواحل کیش شد. اما او چطور متوجه این حادثه شد و چگونه توانست 

جان یک نفر را نجات دهد؟
به گزارش همشهری، این پسر 12ساله که کیان علی محمدی نام دارد 
و از 5ســال قبل همراه خانواده اش در جزیره کیــش زندگی می کند از 
حدود یکســال قبل به ورزش های آبی عالقه مند شــد و با تشویق پدر 
و مادرش دوره های مختلفــی را گذراند. او روز شــنبه این هفته وقتی 
سوار بر دوچرخه اش شده بود تا به کالسش برود متوجه چند خودروی 
آتش نشانی، اورژانس و پلیس شد که در ساحل توقف کرده بودند. ظاهرا 
اتفاقی افتاده بود و آنها قصد کمک به یک حادثه دیده را داشتند. کیان هم 
کنجکاو شد و جلو رفت تا درباره حادثه ای که رخ داده پرس و جو کند. او 
فهمید که 3مرد جوان با هم مسابقه شنا گذاشته بودند اما یکی از آنها دچار 
حادثه شده است. آنطور که او متوجه شد آنها تا لنجی که در فاصله حدود 
500متری ساحل قرار داشت مسابقه گذاشــته بودند و قرار بود از روی 
لنج دوباره به دریا پریده و تا ساحل شنا کنند. 2نفر از آنها توانسته بودند 
خودشان را به ساحل برسانند؛ اما سومین نفر مصدوم شده و در همانجا 
گرفتار شده بود. دوستان جوان حادثه دیده که خودشان نمی توانستند 
او را به ساحل منتقل کنند از گروه های امدادی درخواست کمک کرده 
بودند. پسر نوجوان وقتی از ماجرا با خبر شد کنجکاوی اش بیشتر شد. با 

وجود اینکه آتش نشانان دقایقی بعد خودشان را به فرد حادثه دیده رسانده 
بودند و او نیاز به کمک های پزشکی فوری داشت اما آنها وسیله ای برای 
انتقال او به ساحل نداشتند. در این شرایط بود که کیان تصمیم گرفت 
به آنها کمک کند. او ابتدا با مربی اش هماهنگ کرد و در ادامه با استفاده 
از پنل برد خیلی ســریع خودش را به جوان حادثه دیده رساند. این مرد 
از ناحیه کمر به شدت آسیب دیده بود و آتش نشــانان او را روی برانکارد 
قرار داده بودند. در این شــرایط بود که جوان حادثه دیده روی پنل برد 
کیان گذاشته شد و او با استفاده از این وسیله ورزشی توانست مصدوم 
را به ســاحل منتقل کند. در آنجا نیروهای امدادی که انتظار مصدوم را 

می کشیدند او را با استفاده از آمبوالنس به مرکز درمانی انتقال دادند.
حاال کیان، همان پســر شــجاع و فــداکار چند روز پــس از حادثه در 
گفت وگویی با همشهری جزئیات بیشــتری از حادثه را بازگو می کند و 
می گوید: اگر باز همچنین صحنه ای را ببیند حتما به فرد حادثه دیده و 
امدادگران کمک خواهد کرد. او ادامه می دهد: من و پدر و مادرم از 5سال 
قبل کیشوند شده ایم و در جزیره زندگی می کنیم. من امسال قرار است 
به کالس هفتم بروم و از یکسال قبل ورزش های آبی مثل شنا و پدل برد 

را شروع کردم و عالقه زیادی به این ورزش ها دارم.
او درباره روز حادثه می گوید: آن روز سوار دوچرخه بودم و عجله داشتم تا 
زودتر به کالسم برسم که متوجه شدم حادثه ای اتفاق افتاده است. جوانی 
در نزدیکی لنجی که وسط دریا بود مصدوم شده بود و با اینکه آتش نشانان 
به او رسیده بودند اما وسیله ای برای انتقال اش نداشتند. من هم وقتی این 
صحنه را دیدم با پنل بردم خودم را به آنها رساندم. مصدوم مردی حدود 
40ساله بود که از ناحیه کمر آسیب دیده بود. آتش نشانان او را روی پنل 

برد گذاشــتند و من هم خودم در آب پریدم و پنل برد را با شنا تا ساحل 
کشیدم و امدادگران او را با آمبوالنس به بیمارستان منتقل کردند.

کیاِن 12ساله درباره انگیزه اش از این کار می گوید: هدف من فقط کمک 
کردن بود. اگر خدای نکرده باز هم اتفاقی بیفتد حتما کمک می کنم. در 
این مدت از پدر و مادرم و مربیانم یاد گرفته ام که باید به همه کمک کنم. 
یکی از مربیانم به نام آقای شالی، در این یک سال نکات زیادی را به من 
یاد داده اند و از اینکه توانسته ام در نجات یک حادثه دیده نقش کوچکی 
داشته باشم خوشحالم. آن روز مصدوم و دوستانش از من تشکر کردند اما 

من این کار را فقط برای رضای خدا انجام دادم. 

شعله ور شدن خودروی پژو در پارکینگ مجتمع مسکونی آتشی به پا کرد که دود 
ناشی از آن جان یک نفر را گرفت و 6نفر را راهی بیمارستان کرد. 

به گزارش همشهری، شامگاه سه شنبه، مردی جوان که در یک مشاور امالک 
کار می کرد به همراه همسرش برای بازدید از یک واحد مسکونی راهی مجتمعی 
مسکونی در خیابان مجیدیه شمالی شدند. مجتمعی 120واحده که هر بلوک 
آن در 6طبقه بنا شده بود. آنها سوار بر خودروی پرشیای خود وارد پارکینگ 

مجتمع شدند. مرد جوان از همســرش خواست داخل ماشین منتظر 
بنشیند تا او از واحد بازدید کند و برگردد. زن نیز درحالی که ماشین 

و کولرش روشــن بود، داخل پارکینگ منتظر نشست تا اینکه 
متوجه دودی شد که از داخل دریچه هوا وارد خودرو می شد. 
زن جوان وحشتزده با شوهرش تماس گرفت و او را در جریان 
این اتفاق قرار داد. همسرش از او خواست تا ماشین را خاموش 
کند و پیاده شود. زن جوان هم ماشین را خاموش کرده و پیاده 
شد و از خودرو فاصله گرفت. در همین هنگام ماشین ناگهان 

آتش گرفت و همین موجب شد تا خودروی تیبایی که کنار آن 
بود هم آتش بگیرد. شعله های آتش پارکینگ مجتمع را فرا گرفته 

بود و این در حالی بود که دود غلیظ ناشی از آن به سرعت در حال سرایت 
به طبقات بود.

گزارش مرگ 
حدود ساعت 11شب بود که تلفن قاضی محمد جواد شفیعی، بازپرس جنایی 
تهران به صدا در آمد تا گزارش یک حادثه مرگبار به او اعالم شود. به گفته مأمور 
پلیس، حریق گسترده مجتمع مسکونی در خیابان مجیدیه شمالی باعث مرگ 
مردی میانسالی شده بود. به دنبال این تماس، با دستور بازپرس جنایی تهران، 
جسد متوفی به پزشــکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات برای مشخص شدن 
علت آتش سوزی آغاز شد. در همین حال سیدجالل ملکی، سخنگوی سازمان 
آتش نشــانی تهران نیز درباره جزئیات این حریق مرگبار گفت: ساعت 11:20 
سه شــنبه بود که این حادثه به آتش نشانی گزارش شــد. بالفاصله 4 ایستگاه 
آتش نشــانی به همراه نردبان هیدرولیکی، خودروی حامل تجهیزات تنفسی، 

گروه نجــات و خودروهای پشــتیبانی به محل 
اعزام شــدند. وی ادامه داد: محل آتش سوزی یک 
مجتمع مســکونی 6طبقه با 6 بلوک و 120 واحد بود. 
داخل پارکینگ آن چندین دستگاه خودرو پارک شده بود 
که 2 خودرو دچار آتش سوزی شده و با توجه به اینکه از سقف کاذب در 
پارکینگ استفاده شده بود، آنها نیز شعله ور شده و دود زیادی پارکینگ و بقیه 
طبقات را فراگرفته بود.سخنگوی آتش نشانی تهران گفت: بیش از 100 نفر در 
طبقات گرفتار شده بودند و آتش نشانان همزمان با جدال با شعله های آتش، با 
نردبان هیدرولیکی و تجهیزات دیگر، عملیات نجات افرادی که در خطر بودند 
را شروع کردند. به گفته ملکی، آتش نشانان در این عملیات ده ها نفر را از داخل 
ســاختمان نجات دادند که در میان آنها از کودک 6 ماهه تا فردی 80 ساله نیز 
وجود داشتند. در این میان 3نفر با وضعیت وخیم از ساختمان خارج شدند که 
متأسفانه یک نفر از آنها که مردی میانسال بود جانش را از دست داد. یحیی صالح 
طبری، رئیس مرکز اورژانس تهران نیز درباره ایــن حادثه گفت: در این حادثه 
6نفر مصدوم شدند که 4 نفر از آنها به بیمارستان شهید مطهری،  یک مصدوم به 
بیمارستان نداجا ارتش و یک مصدوم به بیمارستان امام حسین)ع( انتقال یافتند.

بخشش 2قاتل پس از 26سال
2محکوم به قصاص که از 26ســال قبل به اتهام 
مشــارکت در قتل در زندان بودند با پادرمیانی 
مسئوالن قضایی و بخشش اولیای دم از مجازات 
نجات پیــدا کردند. به گزارش همشــهری، این 
جنایت سال75 در شهرستان بوئین زهرا واقع در 
استان قزوین اتفاق افتاد و در جریان آن 2 نفر با 
همدستی یکدیگر مرد دیگری را به قتل رساندند. 
آنها اعتراف کردند به دلیل اختالفاتی که با مقتول 
داشتند دست به این جنایت زده اند. هر دوی آنها 
به قصاص محکوم شدند اما با وجود قطعی شدن 
این رأی در دیوان عالی کشــور، اولیای دم برای 
اجرای حکم دچار اختالف شدند. تعدادی از آنها 
قصد اجرای حکم قصاص داشتند، برخی مطالبه 
دیه کرده بودند و به چند نفر دیگر هم دسترسی 
وجود نداشت. در این شرایط بود که ماجرا 26سال 
به طول انجامید و در همه این مدت 2محکوم به 
قصاص در بالتکلیفی در زندان به سر می بردند. از 
چندی قبل بار دیگر مسئوالن قضایی بوئین زهرا 
تالش های شــان را برای جلــب رضایت اولیای 
دم آغاز کردند که در نهایــت آنها از اجرای حکم 
صرف نظر کردند و به دریافت دیه رضایت دادند تا 
به این ترتیب 2 محکوم به قصاص پس از 26سال 
از زندان آزاد شــوند. محمد صمدی، دادســتان 
عمومی و انقالب شهرســتان بوئین زهرا با اعالم 
جزئیات این پرونده گفت: در این پرونده یکی از 
وراث بدون قید و شرط و به صورت قطعی اعالم 
گذشت کرد و 2نفر دیگر نیز تقاضای دیه کردند 
که با کمک خیران دیه آنها پرداخت شــد و در 
نهایت این 2 محکوم پس از تحمل 26 سال حبس 

از زندان آزاد شدند.

آتش سوزی مرگبار در مجتمع 120واحدی

6 مرد محکوم به مرگ ســحرگاه 
دیروز در زندان رجایی شــهر پای 
چوبه دار رفتند که 4نفــر از آنها به 
دار مجازات آویخته شدند اما 2مرد دیگر با سرنوشتی 

متفاوت روبه رو شده و به زندان برگشتند.
به گزارش همشــهری، یکی از افرادی که دیروز به 
دار مجازات آویخته شد مرد معتادی بود که پسران 
دانش آموز را فریب داده و سوار بر موتورش می کرد 
تا نقشه شــوم خود را عملی کند. راز شوم این مرد 
اواخر دی ماه ســال 96با اظهارات چند پسربچه در 
پلیس پایتخت فاش شــد. یکی از آنها که پســری 
10ســاله بود و همراه پدرش راهی اداره پلیس شده 
بود به مأموران گفت: ســاعت 7صبــح از خانه مان 
خارج شدم که به مدرســه بروم اما در بین راه مردی 
جوان که سوار بر موتور بود صدایم زد. او یک گلدان 
در دستش بود که می گفت عتیقه است و قصد دارد 
آن را به خانه مادربزرگش ببرد اما به تنهایی نمی تواند 
این کار را انجام دهد و نیاز به کمک دارد. او می گفت 
خانه مادربزرگش چسبیده به مدرسه ماست و مرا تا 
آنجا می رساند. پسربچه 10ســاله ادامه داد: من که 
حرف های او را باور کرده بودم گلدان عتیقه را گرفتم 
و ترک موتورش نشستم. اما او مسیر اشتباهی رفت 
و وقتی اعتراض کردم تهدید کرد که اگر حرفی بزنم 
موتور را به کنار جدول می کوبد و هردو می میریم. من 
دیگر جرأت نکردم حرفی بزنم و لحظاتی بعد او مرا به 
کانال آبی در آن حوالی بود و با تهدید مورد آزار و اذیت 
قرار داد. پس از آن دوباره سوار موتورش کرد و در بین 
راه کنار پارکی روی شمشــادها پرتم کرد و متواری 
شد. پسربچه 10ساله تنها قربانی مرد شیطان صفت 
 نبود و چند پسربچه دیگر هم که به همراه والدینشان 
برای شــکایت به اداره پلیس رفتــه بودند اظهارات 
مشابهی را مطرح کردند. با سرنخ هایی که قربانیان از 
متهم داده بودند وی که جوانی 30ساله بود دستگیر 
شــد و وقتی پیش روی بازپرس جنایی تهران قرار 

گرفت به جرم خود اعتراف کرد. او گفت: مدتی است 
که به خاطر مشکالتم شیشه مصرف می کنم و از وقتی 
به مواد روی آورده ام توهمات عجیب به سراغم می آید 
و اصال متوجه رفتارهایم نیستم. وی ادامه داد: یکی از 
روزها که مواد زیادی مصرف کرده بودم، یک گلدان 
برای مادربزرگم خریدم، دربین راه پسربچه ای را دیدم 
و از او خواستم کمکم کند. اما اصال نمی دانستم چه 
می کنم. وقتی پسربچه ترک موتور نشست و گلدان 
را در دستش گرفت، ناگهان دچار توهم شدم، انگار 
صدایی مرا کنترل می کرد و رفتارهایم خارج از اراده ام 
بود و همین باعث شده بود که دســت به این کارها 
بزنم. این متهم پس از مدتی در دادگاه کیفری پای 
میزمحاکمه رفت و به اعدام محکوم شــد که قضات 
دیوان عالی کشــور مهر تأیید بر حکــم او زدند. به 
این ترتیب پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرای 
جنایی تهران فرستاده شــد و مرد اعدامی سحرگاه 
دیروز پای چوبه دار رفت و به سزای اعمالش رسید.  
دومین مردی که دیروز حکم اعدام او اجرا شــد در 
سال 92دو زن را مورد آزار و اذیت قرار داده بود. این 
مرد از روی دیوار خانه همسایه ها باال می رفت و پس 
از ورود به خانه زنان تنها با تهدید آنها را تسلیم نیت 
شوم خود کرده و پس از آن اموالشان را سرقت می کرد. 
مرد تبهکار پس از دستگیری به جرم خود اقرار کرد 
و در دادگاه کیفری به اعدام محکوم شد. اما سومین 
متجاوزی که نامش در فهرســت افراد اعدامی بود و 
سحرگاه دیروز به دار مجازات آویخته شد مردی بود 
که 5ساله قبل در پوشش مسافرکش،  زنی را سوار بر 
ماشین کرده و ربوده بود.  او پس از ربودن زن مسافر، 
وی را به منطقه ای خلوت کشانده و تسلیم نیت های 
شــوم خود کرده بود. راننده آزارگر، پس از آن اموال 
زن جوان را ســرقت کرده و او را در حاشیه شهر رها 
کرده بود که پس از دســتگیری و محاکمه به اعدام 

محکوم شد.
چهارمین مردی کــه دیروز پای چوبــه دار رفت و 

طناب  دار، تاوان قتل و تجاوز 

گزارش

دادسرا

مجازات شد،  قاتلی بود که 3ســال قبل جان زنی را 
گرفته بود. ماجرای این جنایــت به یکی از روزهای 
پاییز سال 98 برمی گردد. عامل جنایت وقتی شنید 
یکی از زنان فامیل پشت سرش بدگویی کرده نقشه 
قتل او را کشید. وی روز حادثه به خانه زن جوان رفت 
و با روسری وی را خفه کرد. قاتل پس از این جنایت 
دســتگیر و در دادگاه به قصاص محکوم  و با اجرای 

حکم، این پرونده جنایی مختومه شد. 
به جز این 4نفر،  نــام 2مرد دیگر نیز در فهرســت 
محکومان دیروز قرار داشت که حکم شان اجرا نشد. 
2قاتل که یکی از آنها سال 96 جان دوستش را گرفته 
و دیگری سال 99 مأمور پلیسی را به شهادت رساند. 
پسر جوان که سال 96در درگیری دوستش را به قتل 
رسانده بود موفق شــد در واپسین لحظات از اولیای 
دم مهلت بگیرد و به زندان برگــردد. اما قاتل دیگر 
فردی بود که  30مرداد سال 99 گروهبان یکم حامد 
ضابط را به شهادت رســانده بود. آن شب مأموران 
سرکالنتری چهارم پلیس تهران سوار بر دو موتور در 
حال گشت زنی بودند که به راننده خودروی پرایدی 
مشکوک شدند و به او دستور ایســت دادند. راننده 

مرموز اما اقدام به فرار کرد تا اینکه پشت چراغ قرمزی 
درمحدوده تهرانپارس گرفتار شــد. او برای اینکه به 
فرارش ادامه بدهد دنده عقب گرفت و پس از برخورد 
با یکی از موتورهای پلیس باعث به شهادت رسیدن 
گروهبان یکم ضابط شد. این مرد پس از دستگیری 
به قصاص محکوم شد اما اولیای دم دیروز برای اجرای 
حکم قصاص در زندان حاضر نشــدند و بخت با مرد 
محکوم به قصاص یار بود کــه از یک قدمی مرگ به 

زندان بازگشت.

یکی از محکومانی که دیروز اعدام شد، جوانی بود که با فریب پسربچه ها 
آنها را سوار موتور یا پراید سفید کرده و قربانی نقشه شوم خود می کرد. 


