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دریافت رقم 600هزار تومان برای خوابگاه روزانه چه معنی 
دارد

کلی تالش می کنیم و برای آزمون کنکور سختی می کشیم 
که روزانه قبول شــویم و مجبور به پرداخت هزینه نباشیم. 
ولی بعد از قبولی در دانشــگاه عالمه متوجه شــدیم نه تنها 
باید 600تا 800هزار تومان بــرای خوابگاه بدهیم که برای 
خرید غذا هم باید حدود 5هزار تومان بپردازیم. بحث ســر 
این نیست که این ارقام کم اســت یا زیاد که البته برای من 
به عنوان دانشجوی شهرستانی بدون حمایت کسی پرداخت 
همین ارقام هم سخت است، موضوع سر این است که فرق 
من با کسی که شهریه 10میلیونی پردیس می دهد چیست؟ 
آیا به عنوان دانشــجوی روزانه که یک سال شبانه روز درس 

خوانده ام نباید فرقی با آنها داشته باشم.
کالمی از یاسوج 

با رتبه 2در آزمون دکتری پذیرش نشدم
با رتبه 2در مرحله اول آزمون دکتری مرکز آموزش سنجش 
پزشکی کشور مجاز به انتخاب رشــته شدم. همه دروس را 
باالی 50درصد زده بودم و از سهمیه 5درصدی رزمندگان 
هم بهره مند بودم. اگر من قبول نشدم چه کسی قرار است در 

آزمون قبول شود.
سعید درخشان از تهران 

معابر روستای کوشک هنوز آسفالت نشده است
معابر روســتای کوشــک اندیمشــک نیازمند زیرسازی و 
آسفالت و روکش اســت. چندی قبل بخشــداري آبژدان 
اعالم کرد که معابر 15روستای آبژدان در شهرستان اندیکا 
آسفالت می شوند و حتی رقم ســنگینی هم به عنوان اعتبار 
تامین شده این کار اعالم شد، اما تاکنون خبری از آسفالت 
نیست و معابر روستای کوشک در آبژدان همچنان ناهموار 

و بی آسفالت است.
ژیان از روستای کوشک آبژدان 

جمع آوری کارتخوان هاي بدون تراکنش را متوقف کنند 
با کسادی بازار برخی مشــاغل مدت هاست ریالی کاسبی 
نکرده اند و بدیهی اســت که در این مسیر کارتخوان مغازه 
آنها تراکنشی نداشته باشد.  آیا کسبه خودشان با کارتخوان 
پول کارت بــه کارت کنند یا به زور کســی را وادار به این 
کارها کنند؟ بهتر نیست در این شرایط بد اقتصادی سقف 
تراکنش کارتخوان هــا را کاهش دهند و کســبه را دچار 

دردسر پرداخت هزینه مجدد و اتالف وقت و غیره نکنند.
ارکانی از تهران 

کارخانه ســیمان اردســتان به کارگران سختی کار 
نمی دهد

کارخانه سیمان اردستان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
سیمان کشور است که صدها کارگر دارد. متأسفانه کارگران 
این کارخانه از ســختی کار محرومند و به رغم آسیب های 
بسیاری که حین کار به آنها وارد می شود برای آنها سختی 
کار لحاظ نمی شود. اعتراضات و پیگیری ها تاکنون به نتیجه 
نرسیده است و امید داریم مسئوالن راهکاری برای حل این 

موضوع پیدا کنند.
مقدم از کارگران کارخانه سیمان اردستان 

هزینه سرویس مدارس افزایش نجومی یافته است
پس از اعالم هزینه ســرویس مدارس در ســال تحصیلی 
جدید و اخذ اولیه هزینه از والدین، حاال که در آستانه شروع 
مدارس هستیم با مطرح کردن سامانه هوشمند سرویس 
مدارس تهران افزایش چندین برابــری قیمت ها را مطرح 
کردند. برای مثال هزینه ســرویس فرزند من از ۴ میلیون 
تومان به 11 میلیون و 500هزار تومان افزایش پیداکرده 
است. واقعا به عنوان پدر سه دانش آموز چگونه باید از پس 

این هزینه برآیم؟
سیادتی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

بازداشت 3متهم جدید در پرونده 
سرقت از صندوق امانات بانک ملی 

تازه ترین تحقیقات در پرونده 
دســتبرد به صندوق امانات 
بانک ملی به بازداشت 3متهم 
جدید در پرونده منجر شــد. 
این افــراد با فــروش اموال 
مســروقه، 30میلیاردتومان 
پول به دســت آوردنــد و در 

شمال کشور ویال و زمین خریدند.
به گزارش همشــهری، در شــرایطی که رســیدگی به پرونده 
بزرگ ترین سرقت پایتخت که در جریان آن، دزدان در تعطیالت 
خرداد به صندوق های امانات بانک ملی شــعبه دانشگاه تهران 
دســتبرد زده و محتویات 168صندوق را خالی کرده بودند در 
دادسرای ویژه سرقت و اداره آگاهی تهران ادامه دارد، مأموران 
پلیس آگاهی تهران موفق شــدند 3متهم تازه را در این پرونده 
دستگیر کنند. ســرهنگ علی ولی پورگودرزی، رئیس پلیس 
آگاهی تهران در این باره به همشهری گفت: همکاران من در این 
پرونده به صورت شبانه روزی در تالش هستند تا هرچه زودتر این 
پرونده به مرحله نهایی برسد. وی افزود: آنها هنگام شناسایی و 
تحویل اموال به مالباختگان متوجه شدند که مقداری از اموال 
کشف نشده که بالفاصله اقدامات پلیس در این زمینه آغاز شد 
و ما چند روز پیش موفق شــدیم 3 نفر دیگر را در این پرونده 
دستگیر کنیم. این 3نفر از اقوام متهمان اصلی پرونده هستند که 
بخشی از اموال سرقتی در اختیار آنها بود و آنها با فروش اموال 

مسروقه اقدام به خرید امالک در شمال کشور کرده  بودند.
رئیس پلیس آگاهی تهران افــزود: در حقیقت متهمان اصلی 
پرونده، پس از سرقت بزرگ، بخشی از اموال مسروقه که شامل 
پول، دالر و طال بوده را به صورت امانت در اختیار این 3نفر قرار 
داده  بودند. آنها هم پس از آنکه متوجــه فرار متهمان اصلی به 
ترکیه شــده بودند، تصمیم گرفتند اموال سرقتی را مال خود 
کنند. آنها حدود 30میلیاردتومان به دســت آورده بودند که با 
این پول، ویال ، خانه و زمین در شمال کشور خریده اند که پس 
از دستگیری متهمان، تمام این امالک و حساب های متهمان 

توقیف شد.
سرهنگ علی ولی پورگودرزی افزود: این افراد مدعی هستند که 

از سرقتی بودن اموال اطالعی نداشتند. 
رئیس پلیس آگاهی تهران درباره افراد متواری شده به ترکیه 
نیز گفت: پیگیری موضوع از طریق اینترپل و کشور ترکیه در 
حال انجام اســت، اما تاکنون اتفاق خاصی رخ نداده و ما پیگیر 
موضوع هستیم تا هرچه زودتر متهمان را به ایران تحویل بدهند. 
ســرهنگ ولی پور گودرزی در ادامه بــه عملکرد خوب پلیس 
آگاهی تهران در چند ماه اخیر اشاره کرد و گفت: جرائم خشن 
خط قرمز پلیس اســت و طی هماهنگی اي که با مقام قضایی 
انجام شده اگر فردی با چاقو و اسلحه و... موجب وحشت مردم 
شود، اتهام محارب برایش درنظر گرفته شده و به اشد مجازات 

محکوم خواهد شد. 
وی با بیان اینکه درمجموع ۷0درصد از میانگین جرائم در تهران 
کشف می شود، گفت: این مربوط به تمام جرائم است و به عنوان 
مثال ما در مورد جرائم جنایــی وضعیت بهتری داریم و تقریبا 

100درصد جرائم جنایی رخ داده در پایتخت کشف می شود. 
رئیس پلیس آگاهی تهران با اشاره به تشــکیل اداره مبارزه با 
مالخری در پلیس آگاهی پایتخت گفت: این اداره در هفته فراجا 
رسما افتتاح خواهد شــد و در آن زبده ترین کارآگاهان پلیس 
آگاهی حضور خواهند داشت. با استفاده از ظرفیت های این اداره 

بر خرید و فروش اموال مسروقه نظارت خواهد شد.

تصادف مرگبار اتوبوس زائران ایرانی 
در عراق

تصادف یک دســتگاه اتوبوس حامل زائران ایرانی در عراق بار 
دیگر حادثه تلخی را رقم زد و موجب جان باختن یک زائر ایرانی 

و مصدومیت دست کم 15نفر دیگر شد.
به گزارش همشهری، این حادثه روز گذشته در جاده کوت- بغداد 
اتفاق افتاد و در جریان تصادف شدید یک دستگاه اتوبوس که 
حامل زائــران ایرانی اربعین بود با یک تریلــی، اتوبوس زائران 
واژگون شد. تصاویری که توسط شبکه شفق نیوز عراق منتشر 
شده از شدت این حادثه حکایت دارد و افراد حاضر در صحنه را 

نشان می دهد که برای نجات حادثه دیدگان تالش می کنند.
منابع خبری اعالم کردند که در این حادثه یک زائر جان خود 
را از دست داد و 15نفر دیگر نیز مصدوم شدند. اما برخی منابع 
عراقی شــمار حادثه دیدگان تصادف جاده کــوت- بغداد را تا 
26نفر اعالم کرده اند. این منابع وضعیــت مصدومان حادثه را 

وخیم گزارش کرده اند.

ریزش دوباره متروپل قربانی گرفت
ریزش بقایای ســاختمان متروپل بر سر کارگرانی که مشغول 

تخریب آنجا بودند حادثه ساز شده و جان یکی از آنها را گرفت.
به گزارش همشهری، این حادثه عصر دیروز اتفاق افتاد. ماجرا از 
این قرار بود که تعدادی از کارگران مشغول تخریب بخش های 
باقی مانده از ســاختمان متروپل  آبادان بودند که بخشــی از 
ساختمان یکباره فرو ریخت. این حادثه به حدی بود که تعدادی 
از کارگران مصدوم شدند و حتی یکی از آنها زیر آوار گرفتار شد.

وحید شــعبانی، مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزستان با 
اعالم وقوع این حادثه از اعزام تیم های عملیاتی امداد و نجات به 
محل سازه برج متروپل خبر داد. او گفت: با اعالم خبر فروریختن 
بخش های دیگری از سازه به جای مانده از برج متروپل آبادان، 
بالفاصله 5 تیم امــداد و نجات جمعیت هــالل احمر به محل 
حادثه اعزام شدند. در بررسی های اولیه معلوم شد که شماری 
از کارگران که در آنجا مشــغول کار بودند مصدوم شده اند که 

عملیات رهاسازی مصدومان آغاز شد.
در همین حال یک منبع در هالل احمر آبادان به همشهری گفت 
که در این حادثه یکی از کارگران که زیر آوار گرفتار شده بود جان 
خود را از دست داد. او گفت: بخشــی از بقایای متروپل که بعد 
از حادثه خردادماه برای راهیابی به پارکینگ تخریب شده بود 
فروریخت و کارگران در آنجا گرفتار شدند و متأسفانه یکی از آنها 

جان خود را از دست داد.

کوتاه از حادثه همدست زورگیر بزرگراه نیایش دستگیر شد

جنایت باورنکردنی زن تگزاسی که برای فریب نامزدش مدعی شده بود باردار است

تفریح با پول های دزدی 

قتل زن باردار برای سرقت جنین او
 روز دوشنبه قضات دادگاهی در شهر نیوبوستون آمریکا 

محاکمه زنی را آغاز کردند که یکی از باورنکردنی ترین خارجی
جنایات سال های اخیر در این کشور را رقم زد. زنی که 
دوست باردارش را به قتل رساند تا جنین او را سرقت و وانمود کند که 
خودش زایمان کرده اســت. او همه این  کارها را کرد فقط با یک هدف؛ 

اینکه نامزدش او را ترک نکند.
به گزارش همشهری به نقل از واشنگتن پست، متهم که تیلور رنه پارکر 
نام دارد در سال2020 در اوکالهاما دستگیر شد؛ تنها چند ساعت بعد 
از آنکه به طرز هولناک دوست 21ســاله اش به نام ریگان سمونز را در 

خانه شان در شهر نیوبوستون به قتل رساند.
آن روز مأموران پلیس در اوکالهاما متوجه خودرویی شدند که با سرعت 
غیرمجاز در حرکــت بود. آنها به تعقیب خــودرو پرداختند و به راننده 
دستور ایســت دادند. وقتی خودرو توقف کرد، زن جوانی پشت فرمان 
بود؛ با لباس ها و دست هایی خون آلود. درست روی دامن او، نوزادی که 
دورش پتویی پیچیده شده بود به چشم می خورد. زن جوان تیلور رنه 
پارکر نام داشــت و به مأموران گفت که دقایقی قبل زمانی که در حال 
رانندگی بوده دچار درد زایمان شده و در نهایت مجبور شده که نوزادش 
را خودش کنار جاده به دنیا بیاورد. مأموران پلیس با شنیدن حرف های 
او به سرعت وی را به بیمارستان منتقل کردند اما دقایقی بعد معلوم شد 

نوزادی که همراه زن 29ساله بوده، جانش را از دست داده است.

رفتار مشکوک
در ابتدا همه  چیز عادی به نظر می رســید و پزشکان حرف های تیلور را 
باور کرده بودند اما آنها زمانی به او مشکوک شدند که خواستند وی را 
معاینه کنند. پزشکان وظیفه داشتند برای اطمینان از سالمتی زنی که 
تازه زایمان کرده بود وی را معاینه کنند اما تیلور از این کار امتناع کرد و 
به آنها اجازه نداد به او نزدیک شوند. رفتار زن جوان عجیب بود و همین 

باعث شک پزشکان شده بود تا اینکه در نهایت معلوم شد که هیچ نشانی 
از اینکه تیلور زایمان کرده وجود ندارد و او دروغ گفته است. در 

این شرایط مهم ترین سؤال این بود: نوزادی که فوت شده 
متعلق به چه کسی بود؟

جنایت هولناک
درحالی که هنوز تیلور در بیمارستان به سر می برد، 
کیلومترها آن طرف تر و در شهر نیو بوستون، مأموران 

پلیس در جریــان جنایتی هولناک قــرار گرفتند. زن 
جوانی به نام ریگان سیمونز 21ساله در خانه شان به طرز 

هولناکی به قتل رســیده و جنینی که در شــکم داشت دزدیده 
شده بود. 

وقتی مأموران پلیــس قدم به خانه این زن گذاشــتند بــا صحنه ای 
تکان دهنده روبه رو شــدند. ریگان ســیمونز 8ماهه باردار بود اما فرد 
ناشناسی با ضربات چاقو او را به قتل رســانده و سپس جنین وی را از 
شکمش درآورده و با خودش برده بود. طولی نکشید که پلیس متوجه 
ارتباط میان ایــن حادثه و اتفاقی که در اوکالهاما رخ داده بود، شــد و 
دریافت عامل این جنایت هولناک کسی نیســت جز تیلور؛ همان زن 
29ساله ای که مدعی بود در کنار جاده زایمان کرده و حاال در بیمارستان 

تحت نظر بود.

محاکمه 
از صبح دوشــنبه گذشــته به وقت محلی، محاکمه تیلور رنه پارکر در 
دادگاهی در شهر نیو بوستون آغاز شد. دادستان ها در دادگاه جزئیات 
بیشتری از این پرونده هولناک را فاش کردند و گفتند:  تیلور یک بازیگر 
حرفه ای است. یک جنایتکار بی رحم. او برای اینکه نامزدش را از دست 
ندهد، به دروغ به وی گفته بود که باردار است. پس از آن نیز شروع کرده 

بود به نقش بازی کردن. او حتی جشن تعیین جنسیت 
بچه اش را برگزار کرده، سونوگرافی جعلی تهیه کرده و 
در اینستاگرام پست هایی منتشر می کرد که همه باور کنند 
باردار است. حتی با گذشت زمان و با اســتفاده از پارچه هایی که 
زیر پیراهنش می گذاشت، وانمود می کرد که دوران بارداری سختی را 
سپری می کند. تا اینکه در آخر نقشه نهایی اش را اجرا کرد. دادستان ها 
توضیح دادند: تیلور دوستی به نام ریگان داشت. زن 21ساله ای که مادر 
دختری 3ساله بود و دوران بارداری اش را سپری می  کرد. او 8ماهه باردار 
بود که تیلور برای اجرای نقشه نهایی اش سراغ وی رفت. این زن بی رحم 
زمانی که دختر 3ساله دوســتش نیز در خانه بود، زن باردار را غافلگیر 
و با ضربات چاقو به قتل رساند. پس از آن اقدام به بیرون آوردن جنین 
8ماهه از شکم ریگان کرد و لباس هایش را غرق خون کرد تا نقش بازی 
کند. او به همراه جنین 8ماهه سوار ماشینش شد تا به بیمارستان برود 
و مدعی شود که به طور ناگهانی دچار درد زایمان شده و بچه اش را به 
تنهایی به دنیا آورده اما جنین 8ماهه زنــده نماند و راز این زن مخوف 
فاش شد. به گفته دادستان ها، این جنایت باورنکردنی است و همه شواهد 
نشان می دهد که تیلور هیچ عالقه اي به بچه نداشت. او فقط می خواست 
با این کار نامزدش را حفظ و کاری کند که او ترکش نکند. براساس این 
گزارش، احتمال می رود محاکمه این زن جنایتکار یک ماه طول بکشد و 
اگر تیلور پارکر مجرم شناخته شود با مجازات اعدام روبه رو خواهد شد.

ماموران پلیس آگاهی تهران در تازه ترین عملیات خود، 2مجرم حرفه ای را دستگیر 

کردند. یکی از آنها همدست زورگیر بزرگراه نیایش است که چند روز پیش از سوی داخلی
دادگاه به اعدام محکوم شد و دیگری سارقی است که نقش خریدار را بازی می کرد تا 
دست به سرقت خودروهای شاسی بلند بزند. همدست زورگیر بزرگراه نیایش مدعی است که در 
ابتدا قصد داشته با سرقت، هزینه جراحی خواهر بیمارش را تامین کند اما همه پول های دزدی را 
خرج تفریح و خوشگذرانی کرده و دومین متهم نیز ادعا می کند که پس از سرقت خودروها، در ازای 

دریافت پول آنها را به صاحبشان برمی گردانند. گفت وگو با این 2متهم را بخوانید.

تخفیف دزد عجیب به مالباخته

دومین متهمی که به دام مأموران پلیس آگاهی تهران گرفتار شده، مجرمی سابقه دار است که گفت وگو1
عشق خودروهای شاسی بلند را دارد. به همین دلیل آنها را سرقت می  کرد.

از شگرد سرقت هایت بگو؟
نقش خریدار ماشین های شاسی بلند مانند جک، جیلی، هیوندا و... را بازی می کردم. ابتدا در سایت های خرید و 
فروش کاال، افرادی که قصد فروش ماشین های شاسی بلند خود را داشتند شناسایی می کردم و سپس با شماره 
فروشندگان تماس می گرفتم. بعد در نقش خریدار به ســراغ آنها می رفتم، کت و شلوار شیک و گران قیمت 
می پوشیدم تا آنها تصور کنند که یک تحصیلکرده پولدارم و بعد به بهانه اینکه می خواهم ماشین را امتحان 
کنم و با آن دوری بزنم پشت فرمان می نشستم و تا قبل از نشستن فروشنده، فرار می کردم. البته گاهی هم با 
ماشین های سرقتی به سراغ فروشندگان گوشی موبایل که در سایت ها آگهی می دادند می رفتم. به بهانه اینکه 
هوا گرم است و می خواهم گوشی را بررسی کنم از فروشنده ها می خواستم سوار ماشینم شوند اما قبل از آنکه 

سوار شوند فرار می کردم و گوشی را می دزدیدم.
با ماشین های سرقتی چه می کردی؟

من عاشق ماشین های شاسی بلند هستم. دلم می خواست روزی صاحب یک لندکروز 
مشکی شوم و با آن به همه جای ایران سفر کنم اما خب می دانستم این آرزوی محال است 
و هرگز به آن نمی رسم. به همین دلیل خودروهای شاسی بلند را سرقت می کردم و با آن 
در خیابان ها دور دور می کردم. پس از آنکه گشتی می زدم به سراغ نقشه بعدی می رفتم.

نقشه بعدی ات چه بود؟
به صاحب ماشین ها زنگ می زدم و می گفتم اگر ماشینتان را می خواهید پول به حسابم 

بریزید تا آن را پس بدهم. با این شــگرد بین 20تا 50میلیون تومان از مالباخته ها 
اخاذی می کردم.

پس هم ماشینشان را سرقت می کردی و هم باج می گرفتی؟
کسی را نمی شناختم که ماشین سرقتی بخرد. در ضمن فروش ماشین سرقتی 
دردسرداشت، بدون مدارک که نمی شود ماشین فروخت. خیلی هم نمی شد 
ماشین سرقتی زیرپایم باشد چون ممکن بود گیر بیفتم. این بهترین شگرد بود 

که می توانستم از افراد اخاذی کنم و به پول برسم. اینطوری با یک تیر 2 نشان 
می زدم هم با ماشین شاسی بلند دور دور و تفریح می کردم و هم به پول می رسیدم.

همه مالباخته ها پول را پرداخت می کردند؟
شاید باورتان نشود اما به یکی از آنها تخفیف دادم! گفتم 20میلیون می خواهم اما طرف 
دســتش خالی بود و التماس کرد تا 3میلیون بپردازد و مابقی را بعدا. یک مقدار به او 

تخفیف دادم و قبول کردم تا پول اخاذی را به صورت قسطی بپردازد!
چند مورد سرقت انجام دادی؟

تعدادش را یادم نیست اما حدود یک یا 2ماه پیش از زندان آزاد شدم و به محض آزادی 
سرقت ها را شروع کردم. راستش من سابقه دارم و قبال 4مرتبه به همین جرم دستگیر شده 
و به زندان رفته بودم. اما  می خواهم توبه کنم  و دور خالف را خط بکشم. من قبال آدم حسابی 
بودم اما مواد زندگیم را تباه کردم. معتاد به هروئین هســتم و تزریق می کنم اما از این به 

بعد می خواهم درست زندگی کنم. من عاشق هنرپیشگی هستم و همیشه دلم می خواست 
بازیگر شوم. به همین دلیل هر وقت به سراغ طعمه می رفتم و کت و شلوار می پوشیدم و آنقدر 

خوب نقش بازی می کردم که هیچ کس به من مشکوک نمی شد. 

 درآمد 3، 4میلیونی از 
گفت وگو2

هر سرقت
همدست زورگیر خشن بزرگراه 
نیایش نوجوانی 17ســاله و الغر اندام است. او 
می گوید که ســال ها قبل خانواده اش به صورت 
قانونی به ایران مهاجرت کردنــد و او در تهران 
متولد شده و از 3ماه پیش قدم در دنیای سارقان 

گذاشته است.

چه شد که در این سن کم تبدیل به 
یک سارق حرفه ای شدی؟

من هیچ ســرقتی انجام ندادم. تمام سرقت ها را 
همدســتم که حاال به اعدام محکوم شده،  انجام 

داده است.
پس شنیده ای که او به اعدام محکوم 

شده است؟
بله شنیده ام و می ترسم که برای من هم مجازات 
سنگینی درنظر بگیرند. باور کنید من نقشی در 
زورگیری های خشن نداشتم و همدستم بود که 
طعمه ها را با قمه تهدید می کرد. من فقط راننده 

موتور بودم.
درباره آن سرقت که کلیپش را همه 

دیدند بگو.
من آن طــرف اتوبان منتظر ایســتاده بودم تا 
همدستم سرقت را انجام بدهد و برگردد. به شدت 
مضطرب بودم و اســترس داشــتم. اطراف را 
می پاییدم که اگر پلیس رسید فرار کنم. به همین 
دلیل متوجه جزئیات ســرقت نشدم. همدستم 
رفت و دقایقی بعد برگشت، ترک موتور نشست و 
گفت برو. من هم حرکت کردم و در بین راه متوجه 
شدم که او با تهدید قمه، گوشی موبایل زنی جوان 
را سرقت کرده است. روز بعد بود که فیلم سرقت 

را در فضای مجازی دیدم.
انگیزه ات از همدســتی با دوستت 

چه بود؟
خواهرم بیمار بود. پزشکان می گفتند که باید 
عمل شود. هزینه عمل جراحی حدود 60میلیون 

تومان بود. یک روز که ناراحت بودم و با دوستانم 
درباره هزینه عمل خواهرم حرف می زدم، دوستم 
که حاال به اعدام محکوم شده و از بچگی با یکدیگر 
بزرگ شده ایم پیشنهاد داد تا با او به سرقت بروم. 
او می گفت فردی به اسم بصیر حاضر است پول 
خوبی بابت گوشی های مســروقه بدهد. پس از 
آن قبول کردم که با او به سرقت بروم. پس از هر 
سرقت بصیر گوشی را می خرید. چون کار اصلی را 
همدستم انجام می داد، سهم بیشتری به او می داد 

و سهم کمتری هم به من.
تو چقدر سهم می گرفتی؟

بستگی داشت، از هر سرقت 3 تا 4میلیون تومان 
اما همدستم که با قمه تهدید و زورگیری می کرد 

گاهی تا 10 میلیون تومان هم می گرفت.
با گوشی های سرقتی چه می کردید؟

بصیر همه را می خرید، نمی دانم آیا از مرز خارج 
می کرد یانه. من به این چیزها فکر نمی کردم، فقط 

سهمم را از سرقت ها می گرفتم.
چند مورد سرقت انجام دادی؟

حدود 3ماه سرقت کردیم و فکر می کنم حدود 
30سرقت انجام دادیم. در خیابان ها پرسه می زدیم 
و به محض شناسایی فردی که گوشی گران قیمتی 
داشت، همدستم پیاده می شد و نقشه سرقت را 

اجرا می کرد.
پول جراحی خواهرت جور شد؟

راستش با پول هایی که از راه دزدی به دست آوردم 
به تفریح و خوشگذرانی پرداختم.

مگر نگفتی انگیــزه ات، تهیه هزینه 
جراحی خواهرت بود؟

متهم سرش را پایین می اندازد و حرفی نمی زند.
شغلت چیست؟

من خیاط هستم اما در آمد باالیی ندارم.
بعد از آنکه همدستت دستگیر شد 

چه کردی؟
ترســیده بودم و با هویت جعلی یک ویال اجاره 
کردم و جرأت نداشتم از آنجا خارج شوم تا اینکه 

پلیس مرا دستگیر کرد.

سقوط شــبانه خودرویی از طبقه دوم بزرگراه صدر 
باعث شعله ور شدن آن شد و حادثه تلخی را رقم زد. 
در این حادثه 2پسر جوان در دم جان باختند و یک زن 

به شدت مصدوم شد.
به گزارش همشهری، این حادثه در دقایق اولیه بامداد 
دیروز در مسیر غرب به شــرق بزرگراه طبقاتی صدر 
اتفاق افتاد. یک دســتگاه خودروی پــژو20۷ که با 
3سرنشین در حال حرکت بود بنابه دالیل نامعلومی 
از مسیر اصلی منحرف شد و با گاردریل کنار بزرگراه 
برخورد کرد. شــدت این برخورد به حــدی بود که 
خودرو از گاردریل کنار بزرگــراه عبور و از طبقه دوم 
به رمپی که بلوار قیطریه را بــه بزرگراه صدر متصل 
می کند، سقوط کرد. این حادثه هولناک سبب شد تا 

پژو206 دچار آتش سوزی شود.
لحظاتــی از این حادثه می گذشــت کــه ماجرا به 
آتش نشــانی و اورژانس اطالع داده شد و گروه های 

امدادی راهی محل حادثه شدند. سیدجالل ملکی، 
ســخنگوی آتش نشــانی تهران در این بــاره گفت: 
1۷دقیقه بامداد چهارشنبه خبر سقوط یک دستگاه 
خودروی پــژو20۷ از طبقه دوم بزرگــراه صدر به 
آتش نشانی تهران اعالم شد. به دنبال آن آتش نشانان 

2ایستگاه به محل اعزام شدند.
او در توصیف صحنه این حادثه گفت: یک دســتگاه 
خودرو پژو20۷ با 3نفر سرنشــین که 2پســر 1۷، 
18ساله و یک خانم بودند در مسیر غرب به شرق، روی 
پل صدر در حال حرکت بود  که به دلیل نامشخصی از 
مسیر اصلی منحرف شد و پس از برخورد با گاردریل 
و خم شدن آن، از روی گاردریل به پایین سقوط کرده 
و روی رمپ محدوده قیطریه افتاده بود. گزارش های 
اولیه حاکی از آن بود که پیش از ســقوط این خودرو 
3سرنشین آن به شکل نامعلومی به بیرون پرتاب شده 

و بین گاردریل گرفتار شده بودند.

سقوط مرگبار پژو 207 از پل صدر

ملکی در ادامه گفــت: در این حادثه خــودرو دچار 
حریق شــده بود و در آتش می سوخت که همکارانم 
ضمن تالش بــرای خاموش کردن آتــش همزمان 
سراغ حادثه دیدگان رفتند و آنها را از بین گاردریل ها 
بیرون کشیدند؛ اما امدادگران اورژانس پس از بررسی 
وضعیت آنها اعالم کردند که 2پسر جوان، جان خود 
را از دســت داده اند و زن جوان نیز دچار مصدومیت 
شدیدی شده  که به مرکز درمانی منتقل شد. در این 
حادثه به جز سرنشینان این خودرو به هیچ خودرو یا 

شهروند دیگری آسیبی وارد نشد.

از ســوی دیگر محمد وهابی، بازپرس شــعبه دوم 
دادســرای امور جنایی تهران که ایــن حادثه به او 
گزارش شده بود در این باره گفت: قربانیان این حادثه 
2جوان بودند و نفر سوم نیز به شدت مصدوم شده بود 
که به بیمارستان منتقل شد. وی درباره روند قضایی 
رسیدگی به این حادثه نیز گفت: بعد از تنظیم گزارش 
اولیه از محل وقوع حادثه، پرونده به دادسرای منطقه 
ارجاع شد تا رسیدگی قضایی در آنجا ادامه پیدا کند و 
درباره وضعیت هوشیاری قربانیان هنگام وقوع حادثه 

تحقیق شود.

یادداشت

 کم وکسری منبرهای ما 
در تبیین راهپیمایی اربعین

روایتی که در رابطــه با ثواب پیاده روی 
ذکر شده است نیز هرچند انگیزه بخش 
است، اما کامل کننده ســنت جهانی پیاده روی نیست؛ چه 
آنکه از این دست روایات، جاهای دیگری نیز ذکر شده است؛ 
ازجمله ثواب گام های نمازگزار برای رسیدن به مسجد، ثواب 
گام های حاجی، ثواب قدم های زائر حرم  امیرالمومنین)ع( 

در روز عید غدیر و... .
پس ماجرا فراتر از این دو است.

مسئله اینجاســت که منابر ما نتوانسته چنین »جلوه گری 
ضدشــیطانی« و »مانور تظلم خواهی« و »خدمت رســانی 
چشم نواز« و »مودت و محبت پرشــور محبان به یکدیگر« 
را تبیین کند؛ لذا به دنبال اســتدالل هایی از جنس »دین 
فردگرایانه« است. اساسا اگر راهپیمایی اربعین را از جنس 
»عبادت فردی« ببینید، نمی توانید »توسعه جهانی« امروز 

را درست تحلیل کنید.
منابر ما برای اثبات و استدالل این حرکت قیام گونه، ثواب 
متکی به زیارت فردی را تبلیــغ می کنند؛ حال آنکه امروز 
نیاز داریم نسبت این حرکت عظیم شیعی با اعتال و قدرت 
یافتن جبهه حق تحلیل شود. آنگاه برای تبیین راهپیمایی 
به ثواب زیارت فردی اکتفا نمی کنیم و به صدها ســرفصل 
روایی و حدیثی از اهل بیت)ع( ارجاع می دهیم که مستند به 
»حرکت جمعی«، »خدمت رسانی خالصانه«، »محبت ورزی 
عاشقانه« و »مبارزه با ظلم« و »مانور قدرت شیعی« و ده ها 

سرفصل دیگر است.
راهپیمایی اربعین، یک »عبادت فردی« را به »رســتاخیز 
عظیم شــیعی« مبدل ساخته اســت؛ »کلید« در فهم آثار 

اجتماعی و تمدنی این مناسک است و الغیر.

ادامه از 
صفحه اول

سرهنگ گودرزی

مقتول


