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زورگیری در ترافیک

سند مالکیت عرصه مسکن های مهر پرند صادر نشد
به رغم واریز وجوه اعالم شــده توسط سازندگان مسکن مهر برای 
خرید عرصه خانه های مسکن مهر پرند، هنوز سند مالکیتی به دست 
مالکانی که پول ریخته اند نرسیده و کسی هم پاسخگو نیست و برای 

هیچ کدام از واحدها تاکنون سند مالکیتی صادر نشده است.
لطفی از تهران

احداث جاده بشرویه به بجســتان به رغم مخالفت ها از سر 
گرفته شد

اداره کل راه  و شهرسازی اســتان خراسان جنوبی، درصدد است 
جاده ای احداث کند که برای اتصال جاده بشــرویه به بجستان 
از قلب مناطق حفاظت شده مظفری افتخاری عبور خواهد کرد. 
این در حالی است که مسئوالن اذعان داشته اند مسیر این جاده  از 
2کریدور حفاظتی یوزپلنگ آسیایی عبور مي کند که  باید متوقف 
شود. بعد از چندبار اعتراض ادامه کار متوقف شد اما اخیرا احداث 
این جاده دوباره به جریان افتاده است. از مسئوالن تقاضا می کنیم 
با بررسی های بیشتر مســیر دیگری برای این جاده پیدا کنند تا 

محیط زیست و منابع طبیعی بیشتر از این آسیب نبیند.
جوادی از بشرویه خراسان جنوبی

زنجان نیازمند مترو است 
ترافیک های سنگین در محورهای استان زنجان باعث مشکالتی 
شده که می توان به ساخت چندین شــهرک جدید که منجر به 
ترافیک سنگین تر در محورهای شــهری شده است، اشاره کرد. 
از این رو شهر زنجان با داشــتن جمعیتی بیش از 700هزار نفر 
نیازمند اجرای طرح مترو در اســتان اســت. چرا که ایجاد مترو 
در زنجان باعث کاهش ترافیک سنگین استانی و آلودگی هوا و 
سریع تر رسیدن مردم به محل کار یا مدرسه می شود.از شما تقاضا 
می کنیم که در شهر زنجان مترو ایجاد کنید، شهر زنجان نیازمند 

حداقل 3 خط مترو است.
مقدمی از زنجان

آبنمای باغ ملی اراک نیازمند پاکسازی است
لجن و انواع خزه کف استخرهای بزرگ آبنمای باغ ملی اراک را 
گرفته است. مدت  زیادی است که این استخرها تمیز نشده اند. با 
توجه به اینکه میدان باغ ملی اراک در مرکز شهر قرار دارد تقاضا 
می شود مسئوالن شهری اراک نسبت به پاکسازی این استخرها 

اقدام کنند.
نوریان از اراک

تمدید خودکار قرارداد مستأجران عملی نشد
3ماه پیش مســئوالن اعالم کردند قرارداد مســتأجران به طور 
خودکار تمدید می شود و افزایش 25،  20 و 15درصدی متناسب با 
جمعیت شهرها اعمال خواهد شد اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد 
و اصال ضمانت اجرایی برای این مطلب وجود نداشــت و ندارد. 
صاحبخانه بنده بعد از اشاره ما به این قانون به شورای حل اختالف 

رفت و شکایت کرد و حکم تخلیه هم گرفت!
احمدی از تهران

نان گران شد از کیفیت خبری نیست
با وجود گران تر شدن قیمت نان در ماه های اخیر، وزن، اندازه و قطر و 
کیفیت نان در بعضی از نانوایی های سطح شهر و حومه اصفهان، حتی 
نانوایی هایی که آرد یارانه اي می گیرند، به تدریج کاهش پیدا کرده 
است که البته قابل رسیدگی است و کافی است نظارت با بازرسی های 

بیشتر وسرزده و مکرر و به طور نامحسوس صورت گیرد.
محمود بلیغیان از اصفهان

زمین ورودی فاز3 اندیشه تعیین تکلیف و ایمن سازی  شود
زمینی در ورودی فاز3 اندیشه شهریار وجود دارد که از 2سال قبل 
به بهانه ساخت ایستگاه تاکسی خراب و گودبرداری شده است. 
از آن زمان تاکنون شهرداری منطقه هیچ اقدامی برای این زمین 
نکرده و زمین حالت متروکه، محل اســتقرار افراد بی خانمان و 
معتاد پیدا کرده ضمن اینکه بــرای رهگذران نیز می تواند خطر 

سقوط و آسیب جبران ناپذیر در پی داشته باشد.
خرامان از شهر اندیشه شهریار

قطع برق روزانه شهرک های صنعتی کارها را فلج کرده است
براساس برنامه اعالمی روزانه در شهرک های صنعتی به تناوب برق 
قطع می شود. اما کجای دنیا برق یک شهرک صنعتی را در بهترین 
روزهای کاری هفته آن هم به مدت 12ساعت قطع می کنند. هر 
هفته یک روز کاری از 11ظهر تا 11شــب برق شهرک ثامن در 
جاده خاوران قطع می شــود و چون آخر هفته است عمال 3روز 
شهرک تعطیل می شود. لطفا این روند متوقف شود و به جای آن 

شب ها برق واحدهای صنعتی و شهرک ها را قطع کنند.
گودرزی از تهران 

قانون عفاف و حجاب در دستگاه های دولتی اجرایی شود
اجرای قانون عفاف و حجاب قبل از هر نقطه ای باید از دستگاه های 
دولتی آغاز شود زیرا پوشش و رفتار بعضی شاغالن محترم اماکن 

دولتی منطبق با موازین شرعی و عرفی نیست.
نیازی از تهران 

دهک بندی ها همچنان غیرعادالنه است
با گذشــت چند ماه از اعالم زمان اعتراض به دهک بندی ها و پر 
کردن فرم ثبت نام همچنان دهک بندی ها به روز نشده و عادالنه 
نیست. چطور است که صاحبخانه ما با ده ها خانه و باغ و آپارتمان 
و مغازه و ملک در خارج از کشور و ...یارانه دریافت می کند،  اما من 
و همسرم که روی هم 15میلیون دریافتی با 7میلیون اجاره خانه 

و 3 فرزند داریم یارانه نداریم؟
سمایی از کرمان 

تشدید نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها ضروری است
اگر نظارت بانک مرکزی با بانک ها تشدید شود هم جلوی اختالس 
از درون بانک ها گرفته می شود و هم مچ مشــتریان دروغین را 
می گیرند که اینها می تواند ایمنی سرمایه گذاران بانک ها را بیشتر 
تامین کند و در آینده شــاهد تصرفات کمتری در اموال کشور و 

بانک ها توسط افراد اختالس گر باشیم.
قاعدی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

مادر، دختر 2/5ساله اش را 
در جنگل جا گذاشت

زن جوان که همراه دختر 2.5 ساله  و بستگانش برای تفریح راهی 
شمال کشور شده بودند، هنگام برگشــت دختربچه خود را در  

جنگل جا گذاشت.
به گزارش همشــهری، این اتفاق عجیب اواخر هفته گذشته در 
شهرســتان چالوس رقم خورد. ماجرا از این قرار بود که چند روز 
پیش زن جوانی تصمیم گرفت همراه دختر2/5   ساله و بستگانش 
برای تفریح به شمال کشور سفر کند. او و اعضای خانواده اش بار و 
بندیل سفر را بستند و درحالی که پدر دختربچه در این سفر حضور 
نداشت، سوار بر دو خودروی ســواری راهی چالوس شدند. روز 
چهارشنبه هفته گذشته بود که اعضای این خانواده که در چالوس 
به سر می بردند راهی جنگل های اطرف شــهر شدند. آنها چند 
ساعتی را در جنگل گذراندند و در نهایت سوار بر خودروهای خود 
شده و به سمت شهرستان تنکابن حرکت کردند. این در حالی بود 
که هیچ کدام از آنها خبر نداشتند دختربچه  2/5ساله را در جنگل 

جا گذاشته اند.

دختری با چشمان گریان 
ساعتی از رفتن اعضای این خانواده گذشته بود که یکی از نگهبانان 
پارک جنگلی چالوس در داخل جنگل صدای گریه دختربچه ای 
را شنید. لحظاتی بعد او دختر خردسالی را دید که تک و تنها در 
جنگل به این طرف و آن  طرف می رود و گریه می کند. مرد نگهبان 
خودش را به دختربچه رساند و از او درباره خانواده اش پرسید. اما 
جوابی نگرفت. دختربچه ترسیده بود و گریه می کرد.نگهبان جوان 
چند دقیقه ای به دنبال خانواده  وی گشت اما وقتی نتوانست ردی 
از آنها پیدا کند، پلیس را خبر کرد و با حضور ماموران، دختربچه 
خردسال به کالنتری منتقل شد.    دختربچه از بس گریه کرده بود 
به محض رسیدن به کالنتری، به خواب رفت و همین باعث شد که 

مأموران نتوانند از او چیزی درباره خانواده اش بپرسند.

در تنکابن 
زن جوان و اعضای خانواده اش که ســوار بر 2 خودروی سواری 
بودند بعد از حدود 2ساعت رانندگی به تنکابن رسیدند. آنها برای 
رفع خستگی از ماشین پیاده شدند و همان لحظه بود که معلوم 
شد دختربچه نیســت. در حقیقت مادر تصور می  کرد که هنگام 
خروج از جنگل های چالوس، دختر کوچکش سوار خودروی دیگر 
شــده و در آنجا حضور دارد و از طرفی سرنشینان آن خودرو نیز 
تصور می کردند که دختر خردسال نزد مادرش در خودروی دوم 
است. آنها وقتی پی به اشتباه هولناک خود بردند و فهمیدند که 
دختربچه را در جنگل جا گذاشته اند با پلیس 110تماس گرفتند 
و سراسیمه درخواست کمک کردند. آنها به اپراتور 110گفتند که 
دخترشان آخرین بار در جنگل های چالوس بوده و مشخصات وی 
را اعالم کردند. وقتی تماس قطع شد، ماجرای گم شدن دختربچه   
به تمامی کالنتری های استان مازندران مخابره شد و به این ترتیب 
مأموران کالنتری چالوس که دختربچه گمشــده نزد آنها بود در 
جریان ماجرا قرار گرفتند و در تماس با خانواده دختربچه  از آنها 
خواستند برای تحویل گرفتن فرزندشان به کالنتری بیایند. چند 
ساعت بعد درحالی که دختربچه خردسال هنوز در کالنتری در 
خواب بود، خانواده اش رســیدند و پس از انجام مراحل قانونی، 
فرزندشان صحیح و سالم به آنها تحویل داده شد. به گفته سرهنگ 
سیدجعفر ساداتی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس مازندران، 
غفلت والدین گاهی باعث بروز حوادث غیرقابل جبران می شود 
و والدین باید مخصوصا در پارک ها و تفرجگاه ها بیشــتر مراقب 

فرزندانشان باشند.

بخشش قاتل پس از 24سال 
قاتل افغان که از 24ســال پیش به اتهام قتل مردی در اســتان 
فارس به قصاص محکوم شــده و در زندان بود، با گذشت اولیای 

دم آزاد شد.
به گزارش همشهری، در ســال77 درگیری مرگباری میان یک 
جوان افغان و مردی 60ساله در یکی از روستاهای شهرستان خفر 
استان فارس رخ داد که در جریان این درگیری، مرد 60ساله به قتل 
رسید. با دستگیری جوان افغان، وی به ارتکاب جنایت اعتراف کرد 
و پس از بازسازی صحنه قتل به زندان افتاد. مدتی بعد در دادگاه 
محاکمه و با اصرار خانواده مقتول به قصاص محکوم شــد. حکم 
قصاص مرد جوان پس از مدتی در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد 
و به مرحله اجرا رسید اما در همه این سال ها خانواده مقتول برای 
اجرای حکم به دادگســتری مراجعه نکردند. به این ترتیب قاتل 
افغان در زندان ماند و سال ها از این ماجرا گذشت تا اینکه از مدتی 
قبل تالش های اعضای شعبه42 شورای حل اختالف ویژه زندان 
عادل آباد شیراز برای گرفتن رضایت خانواده مقتول و فراهم کردن 
مقدمات آزادی این زندانی آغاز شد. رئیس کل دادگستری استان 
فارس با بیان این خبر گفت: حکم این پرونده سال ها پیش پس از 
طی شدن مراحل رسیدگی قضایی صادر و آماده اجرا شده بود اما 
به لحاظ عدم پیگیری و تقاضای اولیای دم، محکوم پرونده 23سال 
را در زندان سپری کرد. حجت االســالم و المسلمین سیدکاظم 
موسوی ادامه داد:  اعضای شعبه42 شورای حل اختالف ویژه زندان 
عادل آباد شیراز به عنوان یکی از فعال ترین شعب صلحی شورا در 
کشور، تالش در خور توجهی را برای مصالحه در این پرونده انجام 
دادند که این تالش ها به ثمر نشست و با گذشت خانواده مقتول 
یک محکوم به قصاص دیگر در استان فارس از قصاص نفس رهایی 

یافت و با دستور قضایی از زندان آزاد شد.

بازگرداندن کیف پر از دینار به صاحبش
مامور پلیس گذرنامه که در مرز مهران یک کیف پر از دینار پیدا 

کرده بود، آن را به صاحبش که جوانی عراقی بود، بازگرداند.
به گزارش همشــهری، این مأمور وظیفه شناس پلیس گذرنامه 
مرز زمینی مهران در حال انجام وظیفه بود که یک کیف دستی  
را که در سالن مسافربری روی زمین افتاده بود، پیدا کرد. او کیف 
را به مدیریت گذرنامه منتقل کرد و در آنجا پس از باز کردن کیف 
معلوم شد که داخل آن 10هزار دینار عراق و 2میلیون و 150هزار 
تومان پول ایرانی و تعدادی مدارک هویتی صاحب کیف قرار دارد. 
در این شرایط تالش ها برای یافتن صاحب کیف آغاز شد. سرهنگ 
سروش اصل، فرمانده انتظامی شهرستان مهران در این باره گفت: 
با شروع بررسی ها همکارانم توانستند صاحب کیف را پیدا کنند و 

آن را به وی تحویل دهند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

گزارش

عامل زورگیری جنجالی در بزرگراه نیایش دستگیر شد

در جریان حوادث مختلف در مازندران و سیستان و بلوچستان 9نفر غرق شدند

آب  تنی مرگبار
در تابســتان و با گرم شــدن هوا در اغلب نقاط کشور، 
قربانیان شنا در دریا، رودخانه ها و آبگیرها نیز روزبه روز 
افزایش پیدا می کنــد. طوری که فقــط در یک روز در 
مازندران و سیستان و بلوچستان 9نفر که قصد آب تنی در دریا و دریاچه 

پشت سد را داشتند غرق شدند.
به گزارش همشهری، وقتی هوا گرم باشد و کنار دریا یا دریاچه و رودخانه 
باشی، چه چیزی دلچسب تر از شــنا کردن. شنا کردن هم تفریح است و 
هم روح آدم را جال می دهد. اما همیشه همه  چیز به همین خوبی و لطافت 
نیســت و گاهی بی احتیاطی ها موجب حوادث تلــخ و جبران ناپذیری 
می شود. درســت مثل حادثه غرق شــدن 2عضو تیم فوتبال نونهاالن 
باشگاه راه آهن تهران در بابلســر. این دو فوتبالیست 14ساله به نام های 
امیر رضا فالح از بابل و امیر حسین فرهادی از ســبزوار که همراه سایر 
هم تیمی های شان برای برگزاری اردوی آماده سازی  به بابلسر رفته بودند 
روز چهارشنبه، پس از پایان تمرینات شان برای شنا به دریا رفتند؛ غافل 
از اینکه گرفتار امواج شکافنده می شوند و دریا همه رویاهای شان را از بین 
می برد. این دو فوتبالیست در حالی در دریا غرق شدند که از ساحل فاصله 
گرفته بودند و محلی که حادثه در آنجا اتفــاق افتاد در خارج از محدوده 
ایمن طرح سالم سازی  دریا قرار داشت. به دنبال این حادثه تالش ها برای 
یافتن پیکر 2فوتبالیست جان باخته آغاز شد تا اینکه روز جمعه با گذشت 
2روز از حادثه سرانجام پیکرهای قربانیان کشف و به پزشکی قانونی منتقل 
شد. نقی کریمیان، رئیس هیأت نجات غریق مازندران با اعالم خبر کشف 
اجساد 2نوجوان در آب های ساحلی گفت: پیکرهای این دو نوجوان که 
سبزواری و بابلی بودند با کمک ناجیان غریق و نیروهای دریابانی جویبار 
کشف و به پزشکی قانونی تحویل داده شــد. او ادامه داد: در مناطق شنا 
ممنوع، ناجیان غریق حضور ندارند و شــنا کردن مــردم در این مناطق 

خطرات زیادی به همراه خواهد داشت.

امواج مرگبار 
2فوتبالیستی که در ســواحل بابلسر جان خود را از دســت دادند تنها 
قربانیان دریا در مازندران نبودند و 3نفر دیگر نیز در ســواحل رامســر، 
نشتارود و نوشهر در دریا غرق شدند. ندا باقری، نایب رئیس هیأت نجات 
غریق اســتان مازندران در این باره گفت: غرق شــدن 5 نفر در آب های 
ساحلی استان مازندران در یک روز کم سابقه بود. 3غرق شده دیگر مربوط 
به نشتارود و نوشهر هستند. یک نفر هم یکی از افراد تبعه افغانستان بود 
که در محدوده خارج از طرح دریا در رامســر مشغول شنا بود که به علت 
ناآشنا بودن با فن شنا، جان خود را از دست داد. با وجود غرق شدن شماری 
از گردشگران در سواحل مازندران، اما آنطور که باقری می گوید ناجیان 

»مردی در ترافیک بزرگراه نیایش 
و مقابل چشــم مردم، به ســراغ 
یک خودروی 206 که راننده اش 
دختری جوان اســت می رود، در را باز می کند و با 
تهدید قمه قصد سرقت از راننده را دارد، او درنهایت 
موفق می شود و بعد از ســرقت گوشی به آنطرف 
اتوبان فرار می کند و ناپدید می شود«  این جزئیات 
فیلم کوتاهی است که از چند روز پیش در فضای 
مجازی منتشر شــد و جنجال زیادی به پا کرد تا 
اینکه پلیس توانســت عامل این سرقت جنجالی 

را دستگیر کند.
به گــزارش همشــهری، ایــن اتفاق عصــر روز 
چهارشنبه گذشته و زمانی رخ داد که خودروهای 
زیادی در ترافیک پشت چراغ قرمز بزرگراه نیایش 
تهران توقف کرده بودند و تنها چند ســاعت بعد، 
فیلمی که یکی از راننده ها از صحنه سرقت گرفته 
بود، شبکه های اجتماعی را پر کرد. سارق که تیغه 
قمه او در فیلم کامال مشخص اســت پس از این 
سرقت به آن سوی بزرگراه، جایی که همدستش 
انتظارش را می کشید دوید و ترک موتور او نشست 
و هر دو فرار کردند. با گزارش ماجرا به پلیس، شاکی 
پرونده در توضیح ماجرا به مأموران گفت: من در 
ترافیک اتوبان نیایش توقف کرده بودم. شیشه های 
ماشینم باال بود که ناگهان سارقی با قمه به سراغم 
آمد. در ماشین را باز کرد. من فراموش کرده بودم 
در ماشــینم را قفل کنم. چند دقیقه قمه را روی 
سرم گذاشته بود و می گفت اگر گوشی ات را ندهی، 
نصفت می کنم. با او درگیر شدم که گوشی ام پرت 

شد روی صندلی عقب خودرو. می گفت گوشی ات 
را از صندلی بردار و به من بده. من این کار را نکردم 
و در آخر سوئیچ خودرو را برداشت و بعد در عقب را 

باز کرد و گوشی را با خودش برد و فرار کرد.
 

دستگیری 
 با شــروع تحقیقات، کارآگاهــان اداره هجدهم 
در گام نخست، به بررســی تصاویر دوربین های 
مداربسته پرداختند و موفق شدند چهره سارق 
را به دســت آورند. آنها با بررسی بانک اطالعات 
مجرمان ســابقه دار موفق شدند سارق خشن را 
شناســایی کنند، چرا که او یک مجرم سابقه دار 
بود. متهم که تبعه افغان بود، به تازگی از زندان 
آزاد شده بود. با این سرنخ، کارگاهان موفق شدند 
ظرف 24 ساعت مخفیگاه وی را در جنوب تهران 
شناسایی و او را دســتگیر کنند.  سرهنگ علی 
ولی پور گودرزی رئیس پلیــس آگاهی تهران با 
بیان جزئیات این خبر به همشــهری گفت :  در 
تحقیقات صورت گرفته از سارق جوان مشخص 
شد که او با همدستش به صورت سریالی دست به 
زورگیری می زدند که فیلم یکی از زورگیری های 
بی رحمانه او جنجالی شد. وی افزود: متهم پس 
از اعتراف بــه زورگیری با صدور قــرار قانونی از 
سوی مرجع قضایی برای کشف جرائم احتمالی و 
شناسایی همدست وی در اختیار کارآگاهان اداره 
هجدهم پلیس آگاهی قــرار گرفت. این درحالی  
است که سرنخی از همدســت فراری او به دست 

آمده و وی به زودی دستگیر خواهد شد. 

اقرار به ١٠٠ فقره زورگیری
دزد افغان نخستین بارش نیست 
که به جرم زورگیری دستگیر شده 
است. او تاکنون به ١٠٠ فقره سرقت 

اقرارکرده است.

از شگرد سرقت هایت بگو؟
 من و همدستم سوار بر موتور می شدیم و به مناطق 
شمال پایتخت می رفتیم. از صبح تا شب در خیابان ها 
پرسه می زدیم تا سوژه ای پیدا کنیم. بعد به سمتش 
می رفتیم و با تهدید قمه اموالش را سرقت می کردیم.

 
چه شــد که تصمیم گرفتید در شلوغی 

بزرگراه از راننده 2٠٦ سرقت کنید؟
 در باالی شهر گشت می زدیم و به دنبال سوژه مناسب 
بودیم که آن خودرو را دیدیم. دوستم گفت برو و از 
راننده اش سرقت کن. من هم رفتم. راستش گفتم 
ترافیک است و هر کس قمه را ببیند جرأت نمی کند 
جلو بیاید.آن روز با تهدید قمه گوشی دخترجوان را 
سرقت کردم و برگشتم. یادم نمی آید که دقیقا به آن 
دختر چه گفتم، ولی یادم می آید که تهدید کردم. او 
هم خیلی ترســیده بود. بعد بالفاصله رفتم آنطرف 

اتوبان و با دوستم فرار کردیم.

هیچ کس جلو نیامد تا مانعت شود؟
نه. فکر کنم در حال فیلمبرداری بودند! در این شرایط 

کسی جرأت نمی کند دخالت کند.
 

چند مورد با این شــگرد سرقت انجام 
دادید؟

حدود ١٠٠ مورد. ما بیشتر سراغ کسانی می رفتیم که 
طال داشتند یا گوشی گران قیمت. گاهی هم پشت 
چراغ قرمز از راننده ها ســرقت می کردیم. در کل 

هدفمان سرقت گوشی و طال بود.

هر روز کارتان سرقت بود؟
هر روز برای سرقت می رفتیم اما فکر نمی کردیم که 
فیلم زورگیری پشت چراغ نیایش اینطور جنجال به 
پا کند. من خیلی پشیمانم و از آن دختر عذرخواهی 
می کنم. اصال قصدمان آسیب رساندن به کسی نبود. 
همیشــه قمه را برای تهدید با خودمان می بردیم 
اما هیچ وقت به کســی آسیب نرســاندیم. همین 
دختر)راننده 2٠٦( را هم چند دقیقه با قمه تهدید 
کردم ولی اصال به او آسیب نرساندم. با این حال خیلی 

پشیمانم و فکر نمی کردم دستگیر شویم.

گفت و گو

داخلی

تالش کردند آنها را از مرگ نجات دهند. یکی از ناجیان در کوتاه ترین زمان 
ممکن خودش را به 3پسر نوجوان رساند و تالش کرد آنها را از غرق شدن 
نجات دهد اما فقط توانســت 2نفر از آنها را از آب بیرون بکشد و سومین 
نوجوان که آن روز تولدش بود در دریا جانش را از دست داد. به دنبال این 
حادثه تلخ بومیان منطقه به طور خودجوش تــالش کردند تا پیکر این 
نوجوان را که اهل منطقه ازباران شهرستان فریدونکنار بود از آب بیرون 
بکشند. سرانجام تالش های آنها بعد از ساعت ها به نتیجه رسید و صبح 

جمعه پیکر او در حوالی هتل همیاران کشف و از آب بیرون کشیده شد.

شنای مرگبار در دریاچه سد
جان باختن دست کم 6نفر در سواحل مازندران در شرایطی اتفاق افتاد که 
فرسنگها دورتر، در دریاچه سد کورین زاهدان، واقع در استان سیستان و 
بلوچستان نیز 3زن که برای شنا کردن وارد دریاچه شده بودند جان خود 
را از دست دادند. بارندگی های اخیر در مناطق شرقی و جنوبی کشور باعث 
پر آب شدن دریاچه سدها شده است. در زاهدان نیز این روزها دریاچه سد 
کورین پرآب تر از سایر اوقات اســت. در این شرایط است که افراد زیادی 
برای شــنا و آب تنی به اطراف این دریاچه می روند. ظهر روز پنجشنبه 
نیز 3زن از یک خانواده که برای تفریح به نزدیکی این دریاچه رفته بودند 
تصمیم گرفتند برای شنا کردن وارد آب شوند. هنوز زمان زیادی از ورود 
این 3نفر به دریاچه نگذشته بود که نزدیکان شان متوجه شدند آنها زیر 
آب رفته اند و باال نیامده اند. در این شرایط بود که از آتش نشانی درخواست 
کمک کردند و با حضور نجاتگران جســت وجو برای یافتن آنها آغاز شد. 
ابراهیم شهریاری، رئیس آتش نشــانی زاهدان در این باره گفت: ساعت 
15:36 پنجشنبه با دریافت خبر غرق شــدن 3زن جوان در سد گلوگاه 
کورین، ستاد فرماندهی و مرکز کنترل عملیات، بی درنگ تیم تخصصی 
غواصی خود را به محل حادثه اعزام کرد. به گفته شاهدان این 3زن جوان 
داخل سد رفته و پس از دقایقی خبری از بیرون آمدن آنان از زیر آب نشد. 
با توجه به اینکه محل حادثه خارج از محدوده شهری بود پس از هماهنگی 
با فرمانداری زاهدان، تیم غواصی آتش نشانان اعزام و پس از تالش فراوان 
در ساعت 1۸پیکر بی جان 2زن جوان از آب بیرون کشیده و برای انجام 
مراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی دادند. پیکر یکی از غرق شدگان نیز 

قبل از رسیدن آتش نشانان توسط شاهدان از آب بیرون آورده شده بود.

بیشترین قربانی غرق شدگی در خوزستان
آمار منتشر شده از سوی سازمان پزشــکی قانونی کشور نشان می دهد 
در 3ماه نخست امسال بیشترین قربانی مربوط به غرق شدگی در استان 
خوزستان ثبت شده است. طبق این آمار در 3ماه اول امسال در مجموع 
255نفر بر اثر غرق شــدگی در کشــور جان خود را از دست داده اند که 
255نفر آنها مرد و 214نفر نیز زن بودند. همچنین استان های خوزستان، 
مازندران، فارس و گیالن بیشترین قربانی را در این مدت داشته اند. طوری 
که خوزســتان با 37نفر، مازندران با 25نفر، و استان های فارس و گیالن 

هرکدام با 24قربانی در صدر آمار قربانیان غرق شدگی قرار دارند.
در همین حال در 3ماه ابتدایی سال1401 در استان های خراسان شمالی، 

زنجان، سمنان و قم هیچ مورد غرق شدگی گزارش نشده است.

زنی 45ساله که برای عمل جراحی لیپو ساکشن 
به یکی از کلینیک های تهران رفته بود، در جریان 

عمل به کام مرگ رفت.
به گزارش همشهری، چند روز قبل به قاضی محمد 
جواد شفیعی، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که 

زنی جوان در یکــی از کلینیک های تهران جانش 
را از دست داده اســت. پس از اعالم این گزارش، 
تحقیقات آغازشد و گروهی از مأموران راهی محل 
حادثه شدند. آنطور که بررســی های اولیه نشان 
می داد زن جــوان در اتاق عمــل، قلبش از تپش 
ایستاده و به کام مرگ رفته بود. در ادامه خانواده وی 
با شکایت از کادر پزشکی، مدعی شدند که قصور 

آنها باعث مرگ این زن شده  است. بررسی اظهارات 
خانواده زن جوان نشان می داد که او از مدتی قبل 
از اضافه وزن رنج می برد. از این رو تصمیم گرفته 
بود برای الغری خودش را به تیغ جراحی بسپارد. 
به همین دلیل بعد از تحقیقات فراوان کلینیک مورد 
نظر را برای انجام عمل لیپوساکشن انتخاب کرده و 
روز حادثه به آنجا رفته و متأسفانه در جریان عمل 

جراحی جانش را از دست داده بود.
از سویی پزشکان می گفتند که این زن هنگام عمل 
جراحی قلبش از کار ایســتاده و جان باخته است. 
در چنین شرایطی، جسد قربانی برای تعیین علت 
اصلی مرگ به پزشــکی قانونی فرستاده و پرونده 
برای رسیدگی بیشتر به دادسرای جرایم پزشکی 

ارجاع شد.

استان های بدون تلفاتبیشترین قربانیان در استان هاآمار غرق شدگی در 3ماه اول 1401
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محل غرق شدن 3 زن در زاهدان 

دو نوجوان فوتبالیست که در دریا غرق شدند

الغری به قیمت  جان

خوزستان

غرق تاکنون صدها نفر را نیز از مرگ نجات داده اند. او در این باره گفت:  از 
ابتدای اجرای طرح دریا در مازندران از اول خرداد1401 تاکنون 751نفر 
در آب های ساحلی استان از خطر غرق شدن نجات یافتند که از این تعداد 
56۸نفر آقا و 1۸3نفر خانم بودند. او به گردشگران توصیه کرد که حتما 
در مکان های مربوط به طرح دریا شنا کنند و به توصیه های ناجیان غریق 
و مأموران نیروی انتظامی توجه کنند تا شاهد صحنه های دلخراش غرق 

شدن در دریا و آب های دیگر نباشیم.

غرق شدن در روز تولد
غرق شدن در دریا تلخ و ناگوار اســت اما یکی از تلخ ترین این حوادث در 
ساحل فریدونکنار اتفاق افتاد و در جریان آن پسری 16ساله درست در 
روز تولدش و درحالی که دوســتانش برایش جشن تولد گرفته بودند در 
دریا جانش را از دست داد. این حادثه تلخ عصر روز پنجشنبه اتفاق افتاد. 
آن روز جشن تولد 16سالگی پسری نوجوان بود. او و 2نفر از دوستانش 
برای برپایی جشنی 3نفره به ساحل رفته بودند. دوستانش برای خوشحال 
کردن او کیک تولد سفارش داده بودند و وقتی کیک به دست شان نرسید، 
تصمیم گرفتند تا رسیدن آن برای شنا وارد دریا شوند. آنها ابتدا در همان 
نزدیک ساحل شنا می کردند اما به تدریج از ساحل دور شدند و دیگر سوت و 
اخطار ناجیان غریق را هم نمی شنیدند. آنها در حال شنا و بازی کردن بودند 
که ناگهان هر سه نفر دچار حادثه شــدند. آنها در فاصله ای دور از ساحل 
دست و پا می زدند و کمک می خواستند که در این شرایط ناجیان غریق 
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