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حذف پیامک زیر 30هزار تومان مشکل ساز شده است
به عنوان راننده تاکســی تقاضا دارم بانک ها پیامک های زیر 
30هزار تومان را دوباره ارســال کنند، برای مشــاغلی مانند 
تاکسیرانی دریافت پیامک زیر این رقم مهم است زیرا سقف 
کرایه تاکســی پایین تر از این مقدار اســت. به همین دلیل 
مدام با مســافران بحث داریم و فقط پول نقد قبول می کنیم 
که بیشــتر آنها ندارند و تمایل دارند کارت بــه کارت کنند 
که چون پیامکش نمی آید ما راننــدگان تمایلی به این روش 
نداریم. به هرحال وقتی اقشــاری نظیر ما،  خرده فروشــان، 
 سوپرمارکت ها و... با این موضوع دچار مشکل شده ایم جا دارد 

بانک ها فکری برای برطرف کردنش بکنند.
خیری از تهران

 پاسخ مسئوالن 
روشنایی راهجرد به سلفچگان امسال تکمیل می شود

روابط عمومی ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور 
زیر مجموعــه وزارت راه و ترابری پیرو چــاپ پیام مردمی با 
عنوان »تاریکی مسیر راهجرد به سلفچگان« در ستون با مردم 
پاسخ داده است: ضمن ســپاس از انعکاس دیدگاه ها و نقطه 
نظرات هموطنان و ظرفیت ایجاد شــده برای پاسخگویی به 
استحضار می رساند روشنایی حدود 63کیلومتر از مسیر فوق 
در حوزه استان مرکزی اجرا شده است و در حال بهره برداری 
است. در حوزه استان قم نیز احداث روشنایی مذکور در دست 

اقدام است و در سال جاری به بهره برداری می رسد.

برخی قیمت ها اصال در باور نمی گنجند
2مترونیــم پالســتیک بســته بندی خریــدم بــه قیمــت 
62هزارو500تومان و هنوز باورم نمی شــود. در سال97 با این 

رقم می شد یک هفته یخچال خانه را پر نگه داشت.
پیمان از تهران 

از بین رفتن دامداری یعنی خالی از سکنه شدن روستاها 
دامداری هستم که با افزایش هزینه ها قادر به ادامه کار نیستم. 
از طرفی قیمت گوشت برای مردم خیلی گران شده و از طرفی 
با افزایش چند برابری هزینه های خوراک و کارگر، دامداری 
برای ما قیمت گوشت قابل قبول نیست. بسیاری از همکاران 
من ابزار مولد خود یعنی همان دام ها را فروخته اند و ترک کار 
کرده اند اما من به عنوان دانش آموخته این رشته تالش می کنم 
سرپا بمانم تا شاید از این بحران عبور کنیم ولی مسئوالن باید 
بدانند از بین رفتن دامداری ها یعنی خالی از ســکنه شدن 
روستاها و افزایش بیکاری و حاشیه نشینی، یعنی تبدیل شدن 
تولید کننده به مصرف کننده و تبعات بی شمار دیگر که از فهم 

من خارج است. لطفا فکری بکنند.
روستا از خلیل سرای فومن

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام كوتاه خوانندگانپیامک

گفت و گو

یک زن، 3مرد و یک جوان افغان که به اتهام قتل به قصاص محکوم شده 
و سال ها پشت میله های زندان بودند با تالش ویژه تیم صلح و سازش 
دادسرای جنایی تهران و وساطت خیرین از مجازات مرگ گریختند و 

صبح دیروز از زندان آزاد شدند.
به گزارش همشهری، صبح دیروز یک زن و 4مرد محکوم به قصاص از 
زندان به دادسرای جنایی تهران منتقل شدند؛ چرا که قرار بود مقدمات 

آزادی آنها فراهم شود.
هرکدام از آنها سرنوشــت متفاوتی داشــتند و در جریان حادثه های 
جداگانه دســت به جنایت زده بودند. آنها بیش از 10سال در زندان 
بودند، حکم قصاص شــان قطعی شــده و تا یک قدمی چوبه دار هم 
رفته بودند اما رفتاری که در زندان داشــتند و پشیمانی و توبه شان از 
جنایتی که مرتکب شده بودند باعث شد که تالش  واحد صلح و سازش 
دادسرای جنایی تهران برای نجات آنها از قصاص آغاز شود؛ تالش هایی 
که زیرنظر محمد شــهریاری، سرپرست دادســرای جنایی تهران تا 
صبح دیروز ادامه داشت و در نهایت اولیای دم قبول کردند که در ازای 
دریافت دیه از مجازات این محکومان بگذرند. با این حال هر پنج محکوم 
به قصاص به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه همچنان در زندان بودند 
تا اینکه با وساطت خیرین و پادرمیانی 2خواننده و یک بازیگر معروف، 
مبلغ دیه در این 5پرونده جنایی فراهم و به اولیای دم پرداخت شد و 
صبح دیروز هر 5زندانی پس از گذشت سال ها از زندان آزاد شدند و به 

آغوش خانواده هایشان بازگشتند.

تماس از زندان
یکی از محکومانی که دیروز از زندان آزاد شد، مردی بود که به اتهام قتل 

همسرش به قصاص محکوم شده بود.
محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی در جلسه دیروز گفت: 
این مرد به قصاص محکوم شده بود که مدتی قبل و با تالش تیم صلح و 
سازش دادسرا تمامی اولیای دم جز یک نفر رضایت دادند. تنها یکی از 
اولیای دم هنوز رضایت نداده بود و از طرفی به تازگی به زندان افتاده بود 
که خوشبختانه موفق شدیم رضایت او را هم در آخرین لحظات جلب 
کنیم. در ادامه جلسه سرپرست دادســرا با این فرد که به اتهام حمل 
مواد مخدر در زندان بود تماس تصویــری گرفت و وی از طریق ویدئو 

کنفرانس اعالم کرد که قاتل را بخشیده است.
به گفته محمد شهریاری، تالش و اقدام نیکوکارانه خیرین باعث شد که 
این زندانی آزاد شود و این در حالی است که خیرین تالش می کنند بعد 

از آزادی، شرایط کار نیز برای محکومان به قصاص فراهم کنند.

محبت ایرانیان را هرگز فراموش نمی كنم
»من سال ها قبل جان یک زن ایرانی را گرفتم و زیر تیغ بودم اما خیرین 

ایرانی به من زندگی بخشیدند و من این محبت را هرگز فراموش نخواهم 
کرد.« این گفته های یکی از زندانیانی است که دیروز،  بعد از 17سال از 
زندان آزاد شد. وی که اهل کشور افغانستان است می گوید: وقتی به 
زندان افتادم 22ساله بودم و حاال 39ساله ام. من دریکی از روستاهای 
افغانستان زندگی می کردم. والدین و خواهر و برادرم وقتی 15 ساله بودم 
درجنگ طالبان درافغانستان کشته شدند و من قاچاقی به ایران آمدم تا 
کار کنم و بعد راهی افغانستان شوم اما به سرنوشت عجیبی دچار شدم. 
در جریان درگیری با یک زن ایرانی بر ســر پول، جانش را گرفتم و به 
زندان افتادم. پس از آن خانواده اش درخواست قصاص کردند اما من در 

این سال ها در زندان توبه کردم و هیچ خطایی مرتکب نشدم.
او ادامه می دهد: هیچ کسی را در ایران نداشتم و در این 17سال حتی 
یک نفر هم به مالقاتم نیامد. اما خانــواده من زندانیان بودند و هر روز 
با خدا راز و نیاز می کردم تا اینکه شنیدم تیم صلح و سازش دادسرای 
جنایی تهران خانواده مقتول را راضی بــه دریافت دیه کرده اند. باورم 
نمی شد که از چوبه دار فاصله گرفته ام و بعد متوجه شدم خیرین پول 
دیه مرا هم پرداخت کرده اند و من امــروز زندگی و آزادی ام را مدیون 

محبت ایرانیان هستم که به من جان دوباره بخشیدند.

آزادی رؤیای دست نیافتنی بود
3مرد ایرانی که دیروز دستبند اتهامی از دستانشــان باز شده و آزاد 
شدند، درحالی که اشک شــوق می ریختند گفتند که آزادی رؤیای 
دست نیافتنی برایشان بوده است. یکی از آنها مهرسال 85همسرش 
را به قتل رساند و در آســتانه قصاص بود. وی گفت: به خاطر سرکار 
رفتن همسرم جرو بحث کردیم و نمی دانم چه شد که از کوره در رفتم 
و جانش را گرفتم اما در همه این ســال ها مجازاتش را کشیدم. هربار 
مردم و زنده شــدم و نمی دانید هر لحظه چقدر برایم سخت گذشت. 
بارها مرگ را مقابل چشمانم دیدم و حاال باورم نمی شود که قرار است 

آزاد شوم و آزادانه زندگی کنم. دلم می خواهد در راه خیر قدم بردارم و 
مانند افرادی که بدون هیچ چشمداشتی به من کمک کردند، به افراد 

نیازمند، خدمت کنم.
یکی دیگر از زندانیان مردی بود که مادر و خواهرش را در جریان یک 
درگیری خانوادگی و بر ســر عصبانیت و عدم کنترل خشم، در سال 

82به قتل رساند.
وی به خبرنگار همشــهری گفت: هر هفته دست و پایم مي لرزید از 
اینکه مبادا نام من در فهرست اعدامی ها باشد و دیگر طلوع روز بعد 
را نبینم. این جمله ها به ظاهر شــاید خیلی ساده باشد اما هیچ کس 
جز یک فردی که زیر تیغ است درکش نمی کند. اینکه هربار بمیری و 
دوباره زنده شوی خیلی وحشتناک است. من هر هفته قصاص شدم 
و دوباره زنده شدم تا اینکه شنیدم پدر و خواهرم رضایت داده اند. آن 
زمان نور امید در دلم روشن شــد تا امروز که آزاد شده ام. وی ادامه 
می دهد: خیرین برایم کار پیدا کرده انــد و می خواهم پس از آزادی 
به زندانیانی که سرنوشت مشــابه من دارند کمک کنم تا آنها هم به 
زندگی برگردند.آنهایــی که مانند من از بزرگ ترین اشــتباهی که 

مرتکب شده اند، پشیمان هستند.
آخرین زندانی که دیروز آزاد شد، مرد کامیون داری بود که 14سال 
قبل با جوان موتور سوار درگیر شده و او را زیر گرفته بود. پس از آنکه 
دستبند اتهامی از دستان وی باز شد، همسر و فرزندانش به آغوش او 
رفتند و اشک شوق ریختند. آنها از خیرین و تیم صلح و سازش تشکر 
کردند و زندگی پدرشان را مدیون زحمات خیرین دانستند. از سوی 
دیگر مرد زندانی نیز پس از آزادی گفت کــه در زندان هر روز قرآن 
می خوانده و امیدوار بوده است که شاید روزی بخشیده شود و بتواند 
به آغوش خانواده اش برگردد. او گفت:  در همه این سال ها کنارشان 
نبودم تا بزرگ شــدن بچه هایم را ببینم و از امروز تا زمانی که نفس 

می کشم می خواهم این همه سال نبودنم را جبران کنم.

كالهبرداری 10میلیاردی زن شیاد در آرایشگاه ها
زن شیاد به بهانه فروش سکه ارزان در آرایشگاه های زنانه، زنان را فریب می داد و از آنها کالهبرداری می کرد. 
به گزارش همشهری، رسیدگی به این پرونده با ثبت چند شکایت در پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران آغاز شد. 
اطالعات اولیه نشان می داد زنی با جلب اعتماد مالکان آرایشــگاه های زنانه و با وعده فروش سکه به قیمتی 
ارزان تر از بازار از آنها کالهبرداری کرده است. آنطور که شواهد نشان می داد او از این ترفند برای کالهبرداری از 
افراد زیادی استفاده کرده بود. در این شرایط کارآگاهان پلیس تحقیقات برای شناسایی مخفیگاه متهم را آغاز 
کرده و چند روز بعد موفق شدند او را دستگیر کنند. با انتقال متهم به پلیس آگاهی و بررسی پرونده های مشابه 
معلوم شد که متهم با ادعای داشتن نفوذ در اداره های دولتی و به بهانه استخدام و پرداخت تسهیالت بانکی نیز 
از افراد زیادی کالهبرداری کرده است. سرهنگ سعید دالوند، رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ با 
اعالم جزئیات این پرونده گفت: کارشناسان ارزش مبلغ کالهبرداری شده توسط متهم را 10میلیارد تومان 

برآورد کرده اند و متهم برای ادامه تحقیقات به مرجع قضایی تحویل داده شده است.

50مصدوم در واژگونی اتوبوس
واژگونی اتوبوســی در محور اراک - بروجــرد حادثه تلخی را رقم زد و موجــب جانباختن 2نفر و 
مصدومیت 50نفر دیگر شد. به گزارش همشهری، این اتوبوس اسکانیا که از اراک عازم بروجرد بود 
ســاعت 2بامداد دیروز زمانی که از گردنه زالیان عبور می کرد بنابر دالیل نامعلومی از مسیر اصلی 
منحرف و واژگون شد. به دنبال این حادثه گروه های امداد و نجات خود را به محل حادثه رساندند. 
سیدمحمد جمالیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در این  باره گفت: در این حادثه 2نفر جانشان 
را از دست دادند و  13 نفرمجروح شدند که به بیمارستان شهید چمران بروجرد منتقل شدند و 4 
نفر از آنها بدحال هستند. مابقی مصدومان نیز توسط اورژانس خرم آباد به بیمارستان های لرستان 

منتقل شدند. 

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

اشک شوق 5محکوم قصاص 
گفته های  زن محکوم به قصاص كه پس از 14 سال از زندان آزاد شد

می خواهم  برای بچه های یتیم مادری كنم
در میان زندانیانی كه دیروز در دادسرای جنایی تهران 
مهر آزادی بر پرونده اش ثبت و دستبند اتهام از دستانش 
باز شــد، زنی بود به نام نقره. او سال87 خواهر زاده اش 
را به قتل رســاند و دیروز درحالی كه باورش نمی شد 
كابوس هایش به سر آمده، بعد از گذشت 14سال از زندان 
آزاد شد و به آغوش خانواده اش برگشت. او در گفت وگو 
با همشهری از آرزوهایش و نذری كه در دلش بود گفت و 

البه الی صحبت هایش اشک خوشحالی ریخت.
فکرش را می كردی آزاد شوی؟

اصال. همیشــه فکر می کردم در زندان خواهم مرد. برای همین 
باورم نمی شود که از امروز می توانم آزادانه در خیابان ها بچرخم 
و هر جا که دلم می خواهد بروم. در این ســال ها، بارها در زندان 
مردم و زنده شــدم. یک روز که کامال از زندگی و آزادی نا امید 
شده بودم با خدا معامله کردم. یعنی نذر کردم که اگر آزاد شوم به 
شیرخوارگاه بروم و برای بچه ها مادری کنم. دعا کردم که اگر خدا 
عمری به من بدهد و بتوانم کار کنم، بخشی از حقوقم را هرچند 
ناچیز باشد خرج بچه های یتیم کنم و امروز خدا جواب دعاهایم 

را داده و دلم می خواهد نذرم را به زودی ادا کنم.
به 14ســال پیش برگردیم. روزی كه باعث شد 

زندگی ات دگرگون شود. آن روز چه اتفاقی افتاد؟
از یادآوری آن روز قلبم به درد می آید. مــن جان خواهرزاده ام 
را به خاطر یک اشتباه و نادانی گرفتم. او 25سالش بود و حدود 
یک سال قبل از حادثه به او2 میلیون تومان پول قرض دادم. در 
آن زمان پول کمی نبود و من همه پس اندازم را به او دادم، چون 
جشن عروسی اش بود. قرار بود خیلی زود پولم را برگرداند اما سر 
قولش نماند. حتی بر سر این موضوع با شوهرم جرو بحثم شد و از 
او کتک خوردم و تحت فشار بودم. تا اینکه روز حادثه با خواهرم بر 
سر این ماجرا دعوایمان شد. خواهرزاده ام نیز در حمایت از مادرش 
وارد درگیری شد و از پشت سر موهای مرا کشید. ناگهان چشمم 
به چاقویی افتاد که آن را برداشتم. باور کنید که قصد قتل نداشتم. 
فقط می خواستم ضربه ای به بازوی او بزنم و خودم را نجات دهم. 

اما همان لحظه برگشت و چاقو به قلبش اصابت کرد.
در این مدت پای چوبه دار هم رفتی؟

نه. اما زمان اجرای حکم هم معلوم شده و در یک قدمی قصاص 
بودم. از آن به بعد شب ها با کابوس چوبه دار از خواب می پریدم. 
نمی دانید زندگی در زندان چقدر ســخت اســت. در این مدت 
بســیاری از هم بندی هایم قصاص شــدند و منتظر بودم نوبت 

من هم برسد.
چه شد كه خانواده خواهرت از قصاص گذشت كردند؟

شوهر خواهرم مرا بخشید اما خواهرم قصاص می خواست. وقتی 
حکمم صادر شد هم گفت نه قصاص می خواهد نه مرا می بخشد. 
درخواستش این بود که من تا آخر عمرم در زندان بمانم و در آنجا 
بمیرم. به همین دلیل در همه این ســال ها بالتکلیف در زندان 
بودم تا اینکه تیم صلح و سازش در حق من محبت و لطف بزرگی 
کردند. آنها خواهرم را راضی بــه دریافت دیه کرده و حتی مبلغ 
دیه را هم فراهم کردند. من در این سال ها عذاب زیادی کشیدم. 
شوهرم و یکی از فرزندانم فوت شــدند و من حتی نتوانستم در 
مراسم آنها شرکت کنم به همین دلیل می خواهم حاال که آزاد 

شده ام برای نجات قاتالن از قصاص هم تالش کنم.
مهم ترین خاطره ای كه از زندان داری چیست؟

یک خاطره خوب دارم،  زنی سال ها قبل به اتهام قتل شوهرش به 
زندان افتاد و خیلی پشیمان بود. هر روز گریه می کرد و می گفت 
در یک لحظه عصبانی شده و جان شــوهرش را گرفته. خانواده 
شــوهر او حاضر به بخشــش نبودند. من از زندان با آنها تماس 
گرفتم و آنقدر با آنها حرف زدم که راضی شان کردم تا زن جوان 
را ببخشند. این اتفاق شیرینی بود که از زندان به یاد دارم و هرگز 

فراموشش نمی کنم.

با تالش تیم صلح و سازش دادسرای جنایی تهران
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تالش تیم صلح و سازش دادسرا باعث گذشت اولیای دم شد


