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شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

با مردم
صاحبخانهام یارانه گرفت و من نه

یارانه جدید معیشتی بر چه اساســی به افراد تعلق گرفته
است؟ یک بازنشسته مستأجر هستم و یک ماشین 16ساله
ساخت داخل کل داراییام هست ،با این همه یارانه به من
تعلق نگرفت ولی صاحبخانهام یارانه گرفته اســت .اینگونه
یارانه دادن عادالنه نیســت .تا من بیایــم اعتراض کنم و
مدارک بدهم و یارانه معوقهام هم واریز شود دوباره قیمتها
جهش کرده است.
اعتمادی از تهران

اغلب نانواهای زنجان فقط پول نقد میگیرند

پس از اجرای طرح اختصاص یارانه نان به نانواها براســاس
تعداد فروش که در زنجان در حال اجراست بیش از 50درصد
نانواهای شهر زنجان فقط پول نقد میگیرند .نمیدانم دلیل
این کار چیست ولی آیا پایان پاندمی کرونا اعالم شده است؟
آیا براســاس آماری که از زنجان درمیآید میخواهند این
طرح را در کل کشور اجرایی کنند؟
معصومزاده از زنجان

شهرداری ،زبالهگردها را ساماندهی کند

اگر شهرداری زبالهگردها را ســاماندهی کند ،هم این افراد
گزینش شده و از ورود برخی افراد غیرمتعارف و هنجارشکن
به حیطه جمعآوری زباله جلوگیری میشود و هم شهرداری
میتواند عدالــت را بین زباله گردها برقــرار کرده و جلوی
پراکندن زباله و آســیب دیدن ســطلهای زباله و آلودگی
شهر را بگیرد.
سیادتی از تهران

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

پیامک

نظارتی بر نرخهای دریافتی آرایشگاههای زنانه نیست

بهنظر میرسد نظارتی بر کار آرایشگاههای زنانه نیست .برخی
از آنها نرخهایی را برای خدماتشان ارائه میکنند که چند سال
پیش میشد با پول آن ماشین خرید! واقعا به چه مجوزی چنین
دستمزدهای کالن و بدون توجیهی از مشتری دریافت میشود
و چرا نظارتی بر نحوه صحیح و عادالنه قیمتگذاری این صنف
وجود ندارد؟
حبیبی از تهران

قوهقضاییه به داد من برسد

من هنگام کار در قوهقضاییه شهرستان اشتهارد در سال97بر اثر
حادثهای یک دست و یک پایم را از دست دادم .از آن سال تاکنون
بهدنبال گرفتن حق بیمه خود هستم ولی متأسفانه هیچ اقدامی
صورت نگرفته و هنــوز هم درگیر کاغذبازی اداری هســتم .از
مسئولین قوهقضاییه درخواست رسیدگی و کمک دارم.
محمدی از اشتهارد

به رسمیت شناختن مالکیت ،تقدم در تاریخ سند باشد نه
قولنامه

برخی از اوقات پیش میآید که یک مالک ،ملک خود را به چند
نفر فروخته و در واقع کاری غیرقانونی مرتکب شده است .در این
شرایط نهادهای ذیربط تقدم در تاریخ معامله یا همان قولنامه
را ارجح و مستند میدانند درحالیکه تقدم و مشروعیت باید با
تاریخ سند باشد.
شیبانی از تهران

پیام

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

مابهالتفاوت گروه اضافه شده بازنشستگان کشوری پرداخت شود

بیشتر از یکسال است که یک گروه به گروه شغلی بازنشستگان
کشوری اضافه شــده است و طبق اعالم ســازمان بازنشستگی
میبایســت از تاریخ اول مهرماه97مابهالتفاوت این گروه اضافه
شده به بازنشستگان پرداخت شود اما تا به حال هیچ اقدامی انجام
نشده و متأسفانه سازمان هم پاسخگو نیست.
سپهری از تهران

کانونهای تولد دوباره و ترک اعتیاد نیازمند نظارت جدی هستند

کانونهایی به نام تولد دوباره و ترک اعتیاد و اســامی شبیه این
هستند که نظارتی بر کار آنها نیســت و با اخذ وجوه سنگین از
افراد عالقهمند به ترک اعتیاد یا خانوادههایشان آنها را سرکیسه
میکنند بدون اینکه نتیجه حاصله مطلوب باشد .اگر بر کار این
کانونها نظارت شود قطعا هم جلوی سوءاستفاده و تخلفات گرفته
میشود و هم حال جامعه بهتر خواهد شد.
فریدی از مشهد

تهویه در مترو حتما باید روشن باشد

با توجه به حجم انبوه مسافرانی که روزانه از مترو استفاده میکنند
روشــن بودن تهویه واگنهای متــرو در تمام ســاعات فعالیت
اجتنابناپذیر است ،اما در برخی ساعات تهویهها یا خاموش است یا
خراب که این کار در فشار و شلوغی جمعیت میتواند به قیمت جان
کسی تمام شود .لطفا مسئوالن مترو به این امر توجه داشته باشند.
بابایی از کرج

وضعیت آسفالت آزادراه تهران -قم اصال مناسب نیست

به واسطه شغلم بهطور دائم از اتوبان تهران  -قم و بالعکس تردد
میکنم و میبینم که آسفالت این آزادراه پر از دستانداز و حتی
چالههای کوچک اســت و من مجبورم هر چند وقت یکبار به
تعمیرگاه مراجعه کنم .مگر نباید عوارض دریافتی از رانندگان
صرف نگهداری و تعمیر اتوبانها شود؟
رضایی از تهران

ازگداییتاسرقت

اعضای باند سرقت ،مالباختگان را متهم جلوه میدادند

کلکسیون جرائم در
پرونده پلیسهای قالبی

3سارق حرفهای منزل وقتی دوران محکومیت خود را
پشت میلههای زندان میگذراندند ،نقشه کشیدند که
دادسرا
پس از آزادی شگردشان را تغییر دهند و دست به سرقت
محمولههای باری بزنند .آنها در نقش مأمور پلیس ،بار وانتها را به سرقت
میبردند و از مدارک رانندهها برای ارتکاب جرایم دیگر استفاده میکردند.
به گزارش همشهری ،رسیدگی به این پرونده از چندی قبل و با شکایت
یک راننده وانت شروع شد .او گفت :کار من جا به جایی لوازم خانگی است.
آخرین بار نیز تعدادی تلویزیون از یک کارخانه تحویل گرفتم تا بهدست
خریدار برســانم که در بین راه یک خودروی پژو با 3سرنشین سد راهم
شد .سرنشینان خودرو خودشان را مأمور معرفی کردند .آنها تجهیزات
پلیسی بههمراه داشتند و به قدری خوب نقش پلیس را بازی کردند که
هیچ شکی نکردم .آنها از من خواستند ســوار ماشینشان شوم و به اداره
پلیس برویم تا مشخص شود که محموله وانت کاالی قاچاق است یا نه.
من هم بیخبر از همه جا سوار بر خودروی آنها شدم و یکی از پژو سواران
پشت فرمان ماشین من نشست .شاکی ادامه داد :وقتی آنها از تهران خارج
شدند ،شک کردم اما آنها با تهدید اسلحه سرم را زیر صندلی بردند و چند
ساعتی گروگانشان بودم .سپس با تهدید مدارکم به همراه ماشین و بارش
را سرقت کردند و درحالیکه دست و پا و چشمانم را بسته بودند در منطقه
خلوتی در حاشیه تهران رهایم کرده و گریختند.
با دستور بازپرس جنایی تهران ،تحقیقات مأموران پلیس برای شناسایی
و دستگیری سارقان آغاز شــد اما در ادامه چند شکایت مشابه دیگر هم
مطرح شد .شکایاتی که نشان میداد اعضای این گروه خود را مأمور پلیس
جا زده و دست به سرقت وانتها و بارشان و مدارک رانندهها میزنند.
شاکی ،متهم شد

هرچه تحقیقات پلیس ادامه مییافت ابعاد بیشتری از ماجرای این پرونده
آشکار میشد .در ادامه مشخص شد که هدف اعضای این باند از سرقت
مدارک رانندهها ،ارتکاب جرایم دیگر بود .آنها با استفاده از این مدارک
ویالهای لوکس در شــمال تهران را بهصورت موقت اجاره میکردند اما
شبانه تجهیزات داخل ویال را سرقت کرده و متواری میشدند .صاحب ویال
نیز از صاحبان مدارک شکایت میکرد تا جایی که برخی از راننده وانتها
که خودشان شاکی پرونده بودند ،تبدیل به متهم شده و بیگناه بازداشت
میشدند تا اینکه پس از اثبات بیگناهیشان آزاد میشدند.

حمله گله ســگهای ولگرد به زنی
جوان و دختر 3ســالهاش در کرج
داخلی
حادثه تلخــی را رقــم زد و دختر
ک قدمی مرگ پیش برد.
خردسال را تا ی 
به گزارش همشهری ،این حادثه وحشتناک عصر روز
پنجشنبه گذشته در مشکیندشت کرج ،در محدوده
شهرک بعثت اتفاق افتاد .ماجرا از این قرار بود که زن
جوان همراه با دختر 3ســالهاش به نام ماهور از خانه
یکی از اقوامشــان بیرون آمده بودند که ناگهان یک
ســگ ولگرد به دختربچه حمله کرد و او را از دست
مادرش قاپید .زن جوان که از این صحنه شوکه شده
بود ،همین که خواســت دخترش را از چنگ ســگ
ولگرد نجات دهد ،سگ دختر را چند متری با خودش
کشید و همزمان چند سگ دیگر سر رسیدند و صحنه
هولناکی رقــم خورد .ماهو ِر 3ســاله در میان چنگ
و دندان ســگها بیدفاع مانده بود و هر کدام از آنها
چنگی بر بدن نحیفش میزدند .زن جوان صحنهای
را که به چشــم میدید باور نداشت .جگرگوشهاش
طعمه سگها شــده بود و کاری از او ساخته نبود .او
فقط فریاد میکشید و از مردم کمک میخواست .از
قضا چند نفر هم با دیدن هجوم سگها به دختربچه
سر رسیدند ،اما تنها کارشان فقط نگاه کردن به این
صحنه دلخراش بود .در ایــن میان اما راننده یک پژو
پرشیا وقتی ضجههای مادر ماهور را دید از خودرواش
پیاده شد تا دختربچه را از چنگال سگها نجات دهد.

سارقان در دام

حادثه به روایت مادر ماهور

حمله ســگهای ولگرد به ماهور کوچولو و مادرش
آسیب شدیدی زده و آنطور که مادر ماهور میگوید با
گذشت چند روز از این حادثه دختربچه مدام کابوس
میبیند و عالوه بر جراحتهایی کــه به بدنش وارد
شده ،دچار مشــکالت روحی زیادی نیز شده است.
رؤیا صالحی ،مادر ماهور دربــاره لحظات هولناکی
که از حمله ســگها به دخترش دیده به همشهری
میگوید :ما از خانه مادرم در شهرک بعثت خارج شده
بودیم که این اتفاق افتاد .نمیدانم چطور شد که یک
سگ ولگرد بزرگ دخترم را قاپ زد .او داشت ماهور را
با خودش میکشید و میبرد .همان موقع 8 ،7تا سگ
دیگر هم رسیدند و یک گله سگ روی دخترم ریخته
بودند و من با دیدن این صحنه فقط جیغ میکشیدم
و کمک میخواستم .آنها دختر 3سالهام را مثل یک
عروســک روی زمین انداخته بودند و هرکدام به او

مرد اهل کارولینای شــمالی پس از آنکه نامزدش را به
قتل رساند ،در حال دفن جسد او در باغچه خانهاش بود
خارجی
که دچار حمله قلبی شد.
به گزارش دیلیمیل ،چند روز پیش وقتی فردی با پلیس شهر ترنتون
در کارولینای آمریکا تماس گرفت و گفت که مردی در باغچه خانهاش
خوابیده و حرکت نمیکند ،همهچیز در ابتدا یک مســئله ساده بود اما
وقتی مأموران برای بررسی ماجرا راهی محل حادثه شدند با پروندهای
عجیب روبهرو شدند .جوزف مککینون 60ساله همان مردی بود که در
داخل باغچه حیاط خانهاش ،بیحال روی زمین افتاده بود .مأموران پلیس
پس از آنکه چندین بار وی را صدا زدند و جوابی نشنیدند وارد حیاط شدند
و دریافتند که او نفس نمیکشد .آنها به سرعت اورژانس را خبر کردند
اما امدادگران وقتی به محل رســیدند که کار از کار گذشته و ساعاتی از
مرگ مرد 60ساله میگذشت .این اما پایان ماجرا نبود .مأموران پلیس
در همان ابتدای ورود به حیاط خانه مرد 60ساله و پیداکردن جسد او با
گودالی روبهرو شدند که داخل حیاط حفر شده و داخل گودال جسد زنی
به چشم میخورد .با پیدا شدن جسد این ماجرای به ظاهر ساده تبدیل
به پروندهای پیچیده شد .جسد متعلق به زنی میانسال بود که در ادامه

زن افغانستانی که از 3سال قبل به جرم قتل
شــوهرش در زندان به ســر میبرد با تالش
قاضی دادسرای کرج و رئیس زندان و گذشت
اولیایدم از مجازات قصاص رهایی یافت.
بهگــزارش همشــهری ،حســین فاضلــی
هریکندی ،رئیسکل دادگستری استان البرز

چراتصورنمیکردیدکهدستگیرمیشوید؟
چونمافکرهمهجاراکردهبودیم؛پالکماشینرامخدوشمیکردیم
و فقط تجهیزات پلیسی همراهمان بود .در تمام سرقتها ماسک
بهصورت داشــتیم اما ظاهرا در یک لحظه حواسمان پرت شده و
ماسکمانکناررفتهوچهرهماندردوربینهاثبتشدهاست.
قبالبهچهجرمیدستگیرشدهبودی؟
آخرین بار به اتهام سرقت منزل بازداشت شدم و در زندان با 2نفر
دیگر که آنها هم سارق منزل بودند ،آشنا شدم .بعد قرار گذاشتیم
پس از آزادی نقش مأمور را بازی کنیم و دست به سرقت وانتها و
بارشانبزنیم.
اماهدفشمافقطسرقتخودروهاوبارشاننبود؟
راستشدرابتداهدفمانهمینبودتااینکهپسازسرقتاولبرای
خوشگذرانیراهیشمالشدیم.مابارماشینراازطریقسایتهای
خریدوفروشکاالفروختهوپولخوبیگیرآوردهبودیم.درشمال
یک ویالی لوکس اجاره کردیم .چیزی که همیشــه حسرتش را
داشتیم.برایاجارهیکشبویالبایدمدارکمیدادیمکهتصمیم
گرفتیممدارکیکهازرانندهسرقتکردهبودیمرابدهیم.شبداخل
لویالنووگرانقیمتهستند.
ویالبودیمکهمتوجهشدیمتماموسای 
همانشبفکرسرقتلوازمبهسرمانزدوازطرفیخیالمانراحت
بودکهمدارکفرددیگریراارائهدادهایم.بهاینترتیبباهمانوانت
سرقتیبیشتروسایلویالراسرقتکردیم.
چندموردسرقتبااینشگردانجامدادید؟
تعداددقیقرایادمنیستامابیشاز  10مورد.
ظاهراماشینمدلباالهمسرقتمیکردید؟
ماشینهایمدلباالراهمباهمانمدارکرانندههااجارهمیکردیم؛
ماشینهاییمانندبنزوبیامدبلیو.باماشینهادوردورمیکردیمتا
وقتیکهبنزینآنتماممیشدوبعدرهایشانمیکردیم.راستش
ما از بچگی در شرایط ســختی بزرگ شده بودیم .من گاهی ناچار
بودمبهخاطرفقرخانوادهامگدایییادستفروشیکنم.پدرممعتاد
بود و همیشه مرا با خودش به گدایی میبرد .وقتی بزرگتر شدم
حســرتیکزندگیخوببهدلمماندهبود.وقتیبهخیابانهای
شمال تهران میرفتم و میدیدم که پولدارها خانههای آنچنانی
دارند و ماشینهای مدل باال ســوار میشدند عصبی میشدم و با
خودمیگفتمچرامننبایدجایآنهاباشم؟همیشهباخودممیگفتم
چرا من در یک خانواده فقیر به دنیا آمدم درصورتیکه میشد در
یک خانواده پولدار به دنیا بیایم .این حسرتها همیشه به دلم بود
تا جایی که در دام اعتیاد گرفتار شدم و از سن کم دزدی را شروع
کردم .درحالیکه همیشه دلم میخواست یک روزی پلیس بشوم
امابهآرزویمنرسیدموتبدیلشدمبهیکدزدحرفهایوسابقهدار.
بههمیندلیلهمنقشپلیسرابازیمیکردی؟
راستش آخرین بار که به زندان افتادم همه زندانیان میگفتند که
توچقدرخوشتیپیواستایلتشبیهبهمأمورهاست.اینحرفها
باعث شد تا وسوسه سرقت با پلیس بازی به جانم بیفتد اما خیلی
زودتر از آنچه تصــور میکردم گیر افتادم و حــاال دوباره باید به
زندانبروم.

تیم تحقیق برای بهدست آوردن ســرنخی از متهمان به بازبینی تصاویر
دوربینهای مداربسته پرداخت تا اینکه چهره متهمان بهدست آمد .در
بررسی بانک اطالعات مجرمان سابقهدار معلوم شد که هر 3نفر سابقهدار
هستند و به تازگی از زندان آزاد شدهاند .با این سرنخ هر 3متهم دستگیر
شدند و در بازجوییها به سرقتهای ســریالی اقرار کردند .متهمان که
شگردهای مختلفی برای سرقت داشتند اعتراف کردند که در نقش مأمور،
محمولههای باری را سرقت کرده و با مدارک رانندهها ماشین مدل باال یا
ویال اجاره کرده و دست به سرقت میزدند .اعضای این گروه برای انجام
تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره آگاهی تهران قرار گرفتهاند.

او با اســتفاده از قفل فرمان به ســگها حمله کرد و
درحالیکه آنها همچنان برای آسیب زدن به دختربچه
سماجت میکردند توانست ماهور را نجات دهد .این
حادثه چند لحظه بیشتر طول نکشید ،اما وقتی سگها
از آنجا دور شدند ،بدن دختربچه غرق در خون بود و
سگها جراحات زیادی بر بدن او ایجاد کرده بودند .در
این شرایط بود که او به بیمارستانی در کرج منتقل شد
و تحت مداوا قرار گرفت.

سکته قاتل هنگام دفن جسد نامزدش

توگو
گف 

چنگ میکشید و گازش میگرفت .نمیدانم چطور
توضیح دهم ،اما امیدوارم این صحنه برای هیچ مادری
اتفاق نیفتد که جگرگوشهاش در معرض خطر باشد،
اما کاری از او ساخته نباشد .این زن با صدای گرفتهاش
ادامه میدهد :چند نفر با داد و فریاد من متوجه ماجرا
شدند ،اما هیچکدامشان جرأت نداشتند جلو بروند.
تا اینکه یک پژو پرشــیا را دیدم ،خودم را جلوی آن
انداختم و از رانندهاش خواستم کمکم کند .او هم با
قفل فرمان سراغ سگها رفت اما آنها باز هم ماهور را
رها نمیکردند تا اینکه وقتی راننده به ناچار قفل فرمان
را به طرفشان پرتاب کرد باالخره سگها دخترم را
رها کردند .این زن دربــاره وضعیت دخترش پس از
حمله سگها میگوید :بعد از این حادثه دخترم را به
خانه بردم و وقتی لباس هایش را درآوردم دیدم بدنش
غرق در خون است .روی همه بدنش جای گازگرفتگی
و چنگ بود .او با همان لحــن کودکانهاش میگفت:
مامان هاپوها منو خوردند .در این شرایط دخترم را به
بیمارستان بردیم و در آنجا او را فورا به اتاق عمل بردند.
در آنجا دخترم را بیهــوش کردند و زخمهایش را که
عمق زیادی داشت شستوشو دادند و مجبور شدند
تعداد زیادی بخیه به زخمها بزنند.
این زن در ادامه میگوید :دخترم از آن روز تا حاال مدام
کابوس میبیند و با وحشت از خواب میپرد .از ترس
یک لحظه هم از من جدا نمیشود و مدام از سگها
میگوید .شرایط روحی بدی دارد ،اما هرچه بود تا حاال

مشخص شد نامزد مرد 60ساله به نام پاتریشیا دنت بوده است .او به همراه
مککینون(مرد 60ساله) زندگی میکرد و حاال پیدا شدن اجساد هر دوی
آنها پلیس را گیج کرده بود .کالنتر جــودی رولند ،به خبرنگاران گفت:
شواهد جمعآوری شده در صحنه و همچنین خانه محل حادثه ،همراه با
اظهارات شاهدان ،به بازرسان کمک کرد تا معمای این پرونده را حل کنند.
باور ما این است که آقای مککینون ابتدا به خانم دنت درحالیکه هر دو
در خانه بودند حمله کرده است .او سپس دست و پای نامزدش را بسته و
او را خفه کرده است .پس از آن نیز کیسههای زباله را دور جسد پیچیده و
آن را آماده دفن کرده است .وی ادامه داد :همسایهها روز قبل از پیدا شدن
اجساد این زوج ،آقای مک کینون را دیدهاند که در داخل باغچه حیاط در
حال کندن گودالی است .او در پاسخ همسایهها درباره علت حفر گودال
نیز گفته بود که قصد دارد در آن محل یک آبنما بسازد .او روز بعد از کندن
گودال ،جسد نامزدش را در تاریکی شب به داخل حیاط منتقل کرده و به
داخل گودال انداخته و شروع به پر کردن آن میکند .اما هنگام پر کردن
گودال دچار حمله قلبی شده و جانش را از دست میدهد.
بهگفته کالنتر شهر ترنتون ،پزشکی قانون اعالم کرد که هیچ ضربهای به
بدن قاتل وارد نشده و آثار جراحت نیز وجود ندارد و همه شواهد از این
حکایت دارد که او دچار حمله قلبی شده است.
بهگفته پلیس ،مککینون و نامزدش سابقه خشونت خانگی نداشتند و

گفت :این زن تبعه کشور افغانستان سالها با
همســرش در ایران زندگی میکرد و صاحب
 2فرزند خردســال بود .وی ادامــه داد :او در
سال ۱۳۹۸پس از مشاجره لفظی و درگیری
با همسرش ،وی را به قتل رساند و پس از آن
از سوی پلیس دستگیر شــد .در ادامه نیز با

سهراب مغز متفکر گروه و سرکرده باند و حدودا 35ساله است .او
میگوید :چند ماه قبل از زندان آزاد شده و نقشه این سرقتها را
در زندان با  2نفر از هم بندیهایش کشیده و هرگز تصور نمیکرده
کهدستگیرشوند.

به خیر گذشته است چون این اتفاق میتوانست بدتر
از این هم باشد .ســگها چند مرتبه سر دخترم را به
زمین کوبیدند و ممکن بود حادثه تلختری اتفاق بیفتد.
اگر مردی که به کمک ما آمد کمی دیرتر میرســید
معلوم نبود چه بالیی بر ســر دخترم میآمد .اگر این
ســگها به بچه دیگری ،یا زنی که باردار است حمله
کند ،چهکسی جوابگو خواهد بود؟ ما قصد داریم این
حادثه را از طریق قانونی پیگیری کنیم .من میخواهم
دخترم آخرین کودکی باشد که سگها در این منطقه
به او حمله کردهاند و خودم هم آخرین مادری باشم
که چنین صحنه وحشتناکی را به چشم دیده است.

کوتاه از حادثه
در2حادثهجداگانهدرسیستانوبلوچستان6نفرغرقشدند

غرق شدن خانم معلم فداکار برای
نجات دختران دانشآموز

6زن و کودک در جریان  2حادثه جداگانه در سیســتان و
بلوچستان در رودخانه هوتک جان خود را از دست دادند تا
بار دیگر زنگ خطر درباره رسیدگی به مناطق محروم به صدا
درآید3 .نفر از قربانیان  2دختر دانشآموز و خانم معلمشان
هستند که در هوتک غرق شــدند و 3نفر دیگر نیز دختران
نوجوانی هســتند که برای شســتن لباس به کنار رودخانه
رفته بودند.
به گزارش همشهری ،همزمان با گرم شدن هوا حوادث مربوط
به غرق شدگی نیز رو به افزایش است .در تازهترین حادثه که
در روســتای ســلور بازار بخش پالن چابهار واقع در استان
سیستان و بلوچســتان رخ داد 2 ،دختر دانشآموز همراه با
خانم معلمشــان جان خود را در یکی از هوتکها (آبگیر) از
دست دادند ،اما این حادثه چگونه اتفاق افتاد؟ ماجرا از این
قرار بود که صبح دیروز (شنبه) این خانم معلم به نام یاسمین
هوت همراه تعدادی از دانشآموزان کــه از اقوامش بودند
برای تفریح به اطراف روستا رفته بودند .هرچند این روستا در
سالهای اخیر از آب لولهکشی برخوردار شده ،اما همچنان
در اطراف روستا هوتکها وجود دارند و بارندگیهای اخیر
موجب شده هوتکها پرآب باشند .بعد از آنکه دختربچهها
ساعتی را در اطراف روســتا به بازی گذراندند ،برای شستن
دست و رویشــان کنار یکی از هوتکها رفتند .هنوز چند
لحظــه از حضور بچهها در آنجا نگذشــته بــود که بهدلیل
گلآلود بودن کنار هوتک پای 3نفر از آنها سر خورد و داخل
آب افتادند .خانم معلم با سر و صدای بچهها متوجه حادثهای
که اتفاق افتاده بود شــد و دواندوان خــودش را به هوتک
رساند و داخل آب پرید .او میخواست هرطور که شده جان
بچهها را نجات دهد .خانم معلم فداکار به هر زحمتی که شده
توانست یکی از دختربچهها را نجات دهد ،اما 2دانشآموز 7
و 8ساله به نامهای رقیه و مریم همراه با خود خانم معلم در
هوتک غرق شدند.
مهرداد آرام ،بخشــدار بخــش پالن چابهــار در اینباره به
همشــهری گفت :تفریح بچهها همراه با معلمشان ارتباطی
به مدرسه ندارد و آنها چون فامیل بودند با یکدیگر به اطراف
روستا رفته بودند و یکی از قربانیان برادرزاده خانم معلم بود.
او ادامه داد :بهدنبال این حادثه و با داد و فریاد ســایر بچهها
بعد از حدود 20دقیقه مردان روســتا متوجه حادثه شده و
پیکرهای قربانیان را از آب بیرون کشیدند.
این حادثه تلخ در شرایطی اتفاق افتاد که چند روز قبل نیز
3دختر نوجوان که برای شســتن لباس به کنار رودخانهای
رفته بودند بهدلیل باتالقی بودن رودخانه در آن گرفتار شده
و جان خود را از دست دادند .روز چهارشنبه گذشته 4دختر
نوجوان که اهل روســتای گورنــاگ از توابع بخش مرکزی
شهرستان سرباز واقع در استان سیستان و بلوچستان بودند
برای شستوشوی لباس کنار رودخانه گورناگ رفتند .آنها
مشغول شستوشوی لباس و بازی بودند که بهدلیل باتالقی
بودن حاشیه رودخانه در آن فرو رفتند .در جریان این حادثه
3نفر از دختران نوجوان در رودخانه غرق شدند و یکی از آنها
نجات پیدا کرد.
در همین حــال ماریه امیریــان ،بخشــدار بخش مرکزی
شهرستان سرباز در اینباره گفت :این حادثه حدود ساعت
15روز چهارشنبه اتفاق افتاد و قربانیان بین 12تا 30سال
سن داشتند .آنها از اهالی همان روستا بودند که در رودخانه
غرق شدند و با تالش افراد محلی پیکرهایشان از آب بیرون
کشیده شد.

کپسولهای الغری پر از شیشه بود
زن و مرد موادفروش که مخدر شیشه را بهعنوان کپسولهای
الغری میفروختند ،دستگیر شدند .به گزارش پلیس ،سرهنگ
دوســتعلی جلیلیان ،فرمانده انتظامی شهرســتان ری گفت:
چند روز پیش تیم عملیات پلیس مبارزه با موادمخدر با انجام
اقدامات اطالعاتی و رصدهای پلیسی به اطالعاتی دست یافت
که نشان میداد زن و مردی در منطقه سیزدهآبان اقدام به فروش
موادمخدر شیشه در قالب کپسولهای الغری میکنند.
وی ادامه داد :با شــروع تحقیقات پلیســی ،تیمی از مأموران
بهصورت نامحسوس محل تردد این زن و مرد را زیرنظر گرفتند
تا اینکه با شناسایی مخفیگاه آنها ،در یک عملیات ضربتی هر دو
نفر را دستگیر کردند .این در حالی بود که در بازرسی این محل
حدود 400گرم مخدر شیشه و تعداد قابلتوجهی کپسول برای
بستهبندی این مواد کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت :پس از پایان تحقیقات و
تشکیل پرونده ،متهمان تحویل مرجع قضایی شدند.

انهدام باند سارقان طال

بهنظر میرسد که اگر مرد جنایتکار هنگام دفن جسد پاتریشیا دنت دچار
حمله قلبی نمیشد ،اسرار این جنایت به سادگی برمال نمیشد.

رسیدگی به پروندهاش در دادگاه کیفری ،وی
به قصاص نفس محکوم و پس از طی مراحل
قانونی مقرر شده بود حکم صادره در ندامتگاه
مرکزی کرج به مرحله اجرا درآید .رئیسکل
دادگستری استان البرز تصریح کرد :اولیای دم
که شامل پدر و مادر مقتول بودند ابتدا اصرار
بر اجرای حکم قصاص داشتند اما با تالشها و
صحبتهای انجام شده توسط قاضی اجرای
احکام کیفری دادسرای کرج و رئیس زندان

نهایتا پس از ساعتها مذاکره ،رضایت خود را
نسبت به عدماجرای حکم اعالم کردند.
وی با بیان اینکه ایــن زن بابت جنبه عمومی
جرم همچنــان در زنــدان به ســر خواهد
برد ،گفت :نکته قابل توجــه در این پرونده،
تالشهای انسانی و مجدانه مقامات قضایی و
مسئوالن زندان مربوطه جهت جلب رضایت و
جلوگیری از قصاص بود ،هر چند طرفین این
پرونده اهل کشور دیگری بودند.

اعضای باند که با دستبرد به 11خانه در شهرستان سیرجان بیش
از 2میلیارد تومان طال سرقت کرده بودند ،به دام پلیس افتادند.
به گزارش همشهری ،فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان
در استان کرمان با بیان این خبر گفت :در پی وقوع چندین
فقره سرقت طال از منازل که از اســفند ماه سال گذشته در
سیرجان آغاز شــده بود ،تحقیقات پلیس برای شناسایی و
دستگیری دزدان آغاز شد .از آنجا که تمامی سرقتها با یک
شــیوه رخ داده و در همه آنها دزدان فقط طال سرقت کرده
بودند ،معلوم شد که همه سرقتها از سوی یک باند صورت
گرفته است .وی افزود :با تالشهای مأموران پلیس آگاهی و
پیگیریهای بیوقفه و تخصصی3 ،متهم سابقهدار دخیل در
این سرقتها شناسایی و با نیابت قضایی و هماهنگیهای الزم
در یکی از استانهای مرکزی کشور دستگیر و برای تحقیقات
تکمیلی به شهرستان سیرجان منتقل شدند .این مقام پلیس
تصریح کرد :متهمان در مواجهه با شواهد و مدارک موجود ،به
11فقره سرقت طال از منازل در شهرستان سیرجان به ارزش
2میلیاردو200میلیون تومان اعتراف کردند .فرمانده انتظامی
شهرستان سیرجان با بیان اینکه این متهمان در نقاط مختلف
کشور هم اقدام به ســرقت کردهاند ،گفت :تحقیقات برای
کشف سایر جرایم این باند ادامه دارد.

