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به بهانه سقوط ایرباس 320 ژرمن وینگز 

افول سالمت روان؛ تهدیدی 
برای سقوط سالمت 

 149 نف��ر از مس��افران هواپیم��ای ایرباس 320 
ژرمن وینگز وابس��ته به ش��رکت معروف لوفت هانزا 
در 4 فروردین م��اه  س��ال جاری، هی��چ گاه حتی در 
مخیله ش��ان هم خط��ور نمی کرد ک��ه قربانی افول 
س��امت روان کمک خلبان پروازی خواهند گشت 
که با آن از بارس��لونا عازم دوس��لدورف آلمان بودند. 
انتش��ار گزارش های اولیه مبنی بر عمدی بودن این 
سقوط توسط »آندریاس لوبیتز« کمک خلبان این 
پرواز بودکه پ��س از خروج لحظه ای خلبان اصلی دِر 
کابین را قفل کرد و با کاهش ارتفاع و افزایش سرعت، 
نقشه قبلی خود برای خودکش��ی را عملی کرد و با 
قربانی کردن 148 مسافر این پرواز جهان را در بهت و 
حیرت فرو برد. متعاقب این رخداد، عمده تحلیل های 
منتشره در عرصه های رسانه ای، عمدتا حول امنیت 
و ایمنی پرواز و تجدیدنظر در رویه فعلی قفل شدن 
در کابین خلبان و ضرورت باقی بودن 2 نفر در کابین 
در طول پرواز و موضوعاتی از این دست تمرکز یافته 
و از مقوله مهم بهداشت و س��امت روان که افول آن 
در کمک خلبان این پرواز زمینه ساز وقوع این واقعه 
تلخ و قربانی ش��دن بیش از 149 نفر از مسافران این 
پرواز شد کمتر در کانون توجه قرار گرفت. هدف راقم 
این سطور نه بررسی چگونگی پایش دوره ای سامت 
روان خلبانان و کمک خلبانان و استانداردهای مربوط 
به آن، که توجه دادن مخاط��ب به اهمیت بنیادین 
مقوله سامت روان و ضرورت پایش و ارتقاي مداوم 

آن در عموم شهروندان است.
نه فقط در آسمان ها بلکه روی زمین مرگ بسیاری 
از ش��هروندانی که در ظاهر در یک تصادف جاده ای، 
درگیری های خیابانی یا خانوادگی و یا حوادث محیط 
کار که به ظاهر مرگی متعارف و معمولی  است را در 
یک بررس��ی دقیق تر می توان ناشی از افول سامت 
روان قربانی و یا ضارب به رسمیت شناخت.  ای بسا 
صدها و هزاران برابر قربانیان پرواز ژرمن وینگز روی 
زمین و در سطح دنیا و ازجمله کشور ما به دلیل افول 
س��امت روان به کام مرگ رفته و یا خواهند رفت و 
یا وضعیتی دشوار و نابسامان به لحاظ روانی زیست 
نش��ان می دهد که بهبود وضع آنها و پیش��گیری از 
وق��وع فجایع مش��ابه آن پرواز در جامع��ه، نیازمند 
مداخات اساسی روانشناختی است. از قربانیانی که 
به علت عدم تس��لط به مهارت های اساسی ازجمله 
کنترل خشم با درگیر شدن موجب مرگ خویش و 
یا طرف مقابل گشته و یا س��ر از زندان در می آورند 
و خانواده هایی که با پیامدهای ویرانگر بعدی دست 
به گریب��ان می مانند. ب��ا این تعبیر افول س��امت 
روان را می ت��وان و باید به عن��وان زنگ خطری برای 
س��امت و حتی امنیت عمومی جامعه قلمداد کرد 
و برنامه ریزی ه��ای ملی برای پیش��گیری از افول و 
نیز پایش و ارتقاي سامت روان از این منظر نه تنها 

ضروری که اجتناب ناپذیر است.
بدیهی است اتخاذ بسیاری از تصمیمات اساسی 
در پی و متعاقب یک حادثه تل��خ اگرچه مفید ولی 
در عین حال نش��ان دهنده عدم رصد دقیق و علمی 
نیازمندی های اجتماعی از منظری مدیریتی در قالب 
یک برنامه توسعه مدون و مترقی است. پیش بینی و 
پیشگیری به ویژه در زمینه مسائل مرتبط با سامت 
و از جمل��ه س��امت روان از مقوالت مهمی اس��ت 
که باید در اس��ناد باالدس��تی جامعه نماد و نمودی 
مشخص و در خور شأن و وزن اهمیت خویش یابد. 
مش��اوره به عنوان یک خدمت تخصصی یاورانه که 
توسط متخصصان این رشته علمی قابل ارایه است 
ازجمله رشته های علمی بوده که نقشی بنیادین در 
پیشگیری از افول سامت روان و ارتقاي آن در موارد 
در معرض اف��ول ایفا می کند. تحق��ق کارکردهای 
پیشگیرانه و بهبودبخش خدمات مشاوره اما تابعی 
از سطح میزان باورمندی شهروندان به اثربخشی آن، 
میزان دسترس��ی آنان به این خدمات و مهارت های 
حرفه ای مش��اوران اس��ت. به نظر می رسد درحال 
حاضر و با رویه های جاری خدمات تخصصی مشاوره 
روانش��ناختی به ویژه با رویکرد پیشگیرانه، از توزیع 
مناسبی در سطح کشور برخوردار نبوده و دسترسی 
عموم م��ردم به این خدمات در س��طوح اولیه آن به 
سهولت عملی نمی گردد. از کمبود مشاوران حرفه ای 
و فقدان برنامه ای جامع با س��طوح ارجاع و پوششی 
فراگیر در مناطق مختلف ش��هری و روس��تایی در 
بخش خصوصی و دولتی کشور و فقدان سطح بندی 
و پوشش بیمه ای خدمات مشاوره به عنوان برخی از 
مهم ترین دالیل ضعف دسترسی شهروندان به این 
خدمات می توان یاد کرد. حال که برنامه ششم توسعه 
درحال تدوین اس��ت با آسیب شناس��ی برنامه های 
پیشین، مناس��ب خواهد بود با دیدی جامع به این 
مقوله مهم نگریس��ته ش��ده و ضمن اعتباربخشی 
مناسب به بحث مش��اوره در زمینه های مختلف، از 
مش��اوره قبل از ازدواج گرفته تا حیطه های مختلف 
سامت روانی، زمینه تسهیل دسترسی شهروندان به 
این خدمات تخصصی از طریق ساماندهی سامانمند 
نحوه ارایه این خدمات در قالب بخش های دولتی و 
خصوصی با پوشش بیمه ای مناسب همانند بسیاری 
از کشورهای جهان فراهم آید. در پایان شاید تعریف 
استراتژی توس��عه کمی فراگیر مراکز مش��اوره در 
سطوح خصوصی و دولتی در مناطق مختلف کشور 
در عین حفظ نصاب معینی از کیفیت در چهارچوب 
اس��تانداردهای مرسوم و تعلق پوش��ش بیمه ای به 
عمده خدمات تخصصی مش��اوره، روزن��ه ای برای 
گذار به ارتقاي سامت روان و پیشگیری از افول آن و 

اوج گیری پیامدهای ناگوار آن بتوان دانست.
*کارشناس ارشد مشاوره خانواده، معاون 
بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر 
استان هرمزگان

یادداشت
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 ش�هروند| نخس��تین گردباد بهاری با سرعت
 25 مت��ر ب��ر ثانی��ه ش��هرها و روس��تاهای 
آذربایجان ش��رقی را درنوردید و 3 کش��ته بر جای 
گذاش��ت. ج��والن باران های سیل آس��ای بهاری 
گریبان استان آذربایجان ش��رقی را گرفت. بارانی 
که از روز شنبه شروع به باریدن کرد، سازمان های 

امدادی را با عملیاتی سخت روبه رو کرد.
بارش ب��اران و تگرگ، تبریز و شهرس��تان های 
اطراف آن را غافلگیر کرد. ش��دت ب��اران و تگرگ 
به حدی بود که روس��تاییان و شهرنش��ینان را به 
محاصره خ��ود درآورد. امدادگ��ران هال احمر در 
قالب تیم های نجات به امدادرسانی ساکنان شهرها 
و روستاها اقدام کردند. این درحالی بود که 2 مرد و 
یک پسر 12 ساله در حادثه  هایی جداگانه جان خود 

را از دست دادند و چند نفر دیگر نیز مصدوم شدند.
سیل و گردباد به تبریز تاخت

با ورود س��امانه بارشی، س��یل و تگرگ درحالی 
استان آذربایجان شرقی را دربرگرفت که گردبادی 
ش��دید به س��مت روس��تای چاوان حمل��ه کرد.
کان��ون این گردباد تبریز روس��تای »چ��اوان« در 
جنوب ش��رقی تبریز بود ک��ه به دی��وار واحدهای 
مسکونی، دکل برق، پست 20 کیلوولت، لوله های 
گاز و مخاب��رات خس��ارت وارد کرد و 2 کش��ته بر 
جای گذاشت. ساعت 15 ظهر روز شنبه باران های 
بهاری آذربایجان شرقی را در محاصره سیل قرار داد. 
جاری شدن سیاب در برخی مناطق استان باعث 
مشکاتی برای ساکنان شهرها و روستاهای تبریز، 
چاوان، هریس، خداآفرین و شادباد شد. امدادگران 
جمعیت هال احمر با حضور ب��ه موقع در مناطق 
سیل زده در داخل و خارج شهرها کمک های قابل 
توجهی به حادثه دید گان کردند. حمید حسین پور، 
معاون امداد و نجات هال احمر آذربایجان ش��رقی 
در رابطه با جزییات امدادرس��انی در این مناطق به 
»شهروند« گفت: »در پی بارش شدید تگرگ و باران 

و وقوع س��یل و طوفان در مناطق اس��تان و اطراف 
کانشهر تبریز، نجاتگران استان به حالت آماده باش 
درآمدند. با اعام خبر خس��ارت سیل و طوفان به 
مناطق مسکونی شهرهای شادباد، هریس و چاوان 
بافاصله تیم های امدادی به مناطق سیل زده اعزام 
شدند. بررسی های اولیه نش��ان می داد گردبادی با 
سرعت شدید از حاشیه روستای چاوان عبور کرده 
است. با این حال س��رعت گردباد به حدی بود که 
حیاط برخی از خانه های مسکونی را تخریب کرده 
بود. با آغاز عملیات امداد رس��انی به حادثه دیدگان 
مش��خص ش��د در پی ریزش دیوار پس��ربچه ای 
 12س��اله و یک مرد 27س��اله به ش��دت مصدوم 
ش��ده اند. با انجام کمک های اولی��ه بافاصله این 
2 مصدوم به بیمارس��تان های شهدا و امام رضا)ع( 
تبریز منتقل ش��دند. طبق پیگیری های اورژانس 
از بیمارستان های تبریز  مش��خص شد، این 2 نفر 
در بیمارستان به کام مرگ فرو رفته اند. با توجه به 
اثرات مخرب باران و طوفان در منطقه چاوان تبریز، 
نجاتگران جمعیت هال احمر تبریز اقدام به توزیع 
15دستگاه چادر، والور، 15 تخته موکت، 60 تخته 
پتو و 45 بسته نایلون در میان سیل و طوفان زدگان 

کردند.«
حبیب حسینقلی زاده، مس��ئول روابط عمومی 
مرک��ز مدیریت ح��وادث و فوریت های پزش��کی 
آذربایجان ش��رقی هم از کش��ته ش��دن نگهبان 
دانشکده دامپزشکی تبریز خبر داد و گفت: »بارش 
شدید تگرگ و طوفان شدید باعث شده بود اتاقک 
نگهبانی دانشکده از جا کنده شود و مرد نگهبان بر 
اثر ش��دت جراحات  جان باخت. سقوط 2 عدد تیر 
برق در میدان بسیج تبریز هم باعث مصدوم شدن 

2 رهگذر شد.«
سیل، هریس را محاصره کرد

با آغاز بارش ش��دید در ش��هرها و روس��تاهای 
آذربایجان ش��رقی زنگ آماده باش برای امدادگران 

هال احمر به ص��دا درآم��د و تیم ه��ای امدادی 
و جس��ت وجوگر هال احم��ر ب��رای کم��ک به 
حادثه دیدگان به مناطق س��یل زده اعزام ش��دند. 
حمید حسین پور، معاون امداد و نجات هال احمر 
آذربایجان ش��رقی به »ش��هروند« گفت: » وقتی 
بارش شدید در بعضی از نقاط اس��تان آغاز شد در 
جریان سیل در شهرس��تان هریس قرار گرفتیم و 
تیم های عملیات به منطقه اعزام شدند. تحقیقات 
میدانی امدادگران نش��ان می داد برخی از خانه ها 
دچار آبگرفتگی ش��ده اند. عملیات  امداد و نجات 
کلید خ��ورد و تیم ه��ای امدادی متش��کل از 30 
امدادگر به کمک س��یل زدگان رفتند. امدادگران 
به یاری سیل زدگان رفتند و با تخلیه آب خانه ها و 
فراهم کردن اسکان اضطراری برای سیل زدگان به 

عملیات خود پایان دادند. 
نجات 3 گردشگر ناپدید شده 

وقتی یک گ��روه 6 نف��ره از گردش��گران برای 
پیاده روی وارد منطق��ه آینالو و جنگل های اطراف 
آن ش��ده بودند، هرگز تص��ور نمی کردند به خاطر 
باران و مه آلود ش��دن هوا مس��یر برگش��ت را گم 
کرده و از یکدیگر جدا ش��وند. ب��ا اعام این خبر به 
پایگاه هال احمر شهرس��تان خداآفرین بافاصله 
یک تیم جس��ت وجو و نجات متشکل از 5 نجاتگر 
به منطقه اعزام شدند. حمید حسین پور در رابطه 
ب��ا عملیات جس��ت وجو و نجات 3 گردش��گر گم 
شده به »ش��هروند« گفت: »یک گروه 6 نفره وارد 
منطقه گردش��گری آینالو و جنگل های ارسباران 
شده بودند که به دلیل بارش شدید باران و مه آلود 
بودن ش��دید منطقه در مسیر برگش��ت راه خود 
را گم کرده و ناپدید ش��ده بودند. با اعام این خبر 
بافاصله نجاتگران جمعیت هال احمر خداآفرین 
در قالب یک تیم عملیاتی به منطقه اعزام شدند و 
بعد از تاش چند ساعته 3 نفر از گمشدگان را پیدا 
کردند. حال 2 نفر از آنها به دلیل سرمای زیاد خوب 

نبود که به مراکز درمانی شهرستان منتقل شدند. 
در ادامه جست وجوی امدادگران برای پیدا کردن 
3 نفر دیگر از اعضای این تیم گمشده مشخص شد 
که آنها بعد از طی مسیری طوالنی خود را به یکی از 

روستاهای اطراف رسانده بودند.«
جزییات خسارات تندباد مرگبار تبریز

در پی وقوع تندباد و بارش شدید تگرگ در استان 
آذربایجان ش��رقی خس��ارت زیادی به زمین های 
زراعی و باغی، واحدهای مس��کونی و تأسیس��ات 
این استان وارد شد. خلیل ساعی، مدیرکل بحران 
استان آذربایجان شرقی در تشریح خسارت ناشی 
از بارش ش��دید تگرگ و تندباد روز شنبه در شهر 
تبریز و بخش های دیگر از استان آذربایجان شرقی 
گفت: »از حدود روز جمعه اداره کل هواشناس��ی 
نسبت به بارش ش��دید باران و وزش باد شدید در 
سطح استان هشدار داده بود و از نخستین ساعات 
بامداد روز ش��نبه نیز بارش ها در اکثر نقاط استان 
آغاز ش��د. همچنین در چند روستای شهرستان 
هریس در پی بارش های ش��دید س��یاب جاری 
ش��ده بود که منجر به وارد شدن خساراتی شد. در 
بخش هایی از شهر تبریز وقوع تندبادی با سرعت 
25 متر بر ثانیه موجب تخری��ب برخی از دیوارها، 
واژگونی یک تریلی و واژگونی دکل برق فشار قوی 
ش��د و در پی این تندباد 3 نفر شامل یک پسربچه 
12ساله،  جوانی 27ساله و مردی میانسال که یک 
نگهبان بود ج��ان خود را از دس��ت دادند. از صبح 
روز یکشنبه تیم های ارزیاب به محل اعزام شدند 
و بررسی میزان خسارات را آغاز کردند. در پی این 
وقایع جلسه ستاد بحران تشکیل و تصمیمات الزم 
در این باره اتخاذ ش��د. با توجه به این که س��ازمان 
هواشناس��ی اعام کرده احتمال تکرار وضعیتی 
مشابه در روزهای آینده وجود دارد، از این رو تمامی 
دستگاه های امدادی و خدماتی در آماده باش کامل 

هستند.«

خبر

شهروند| مردان زورگیر در آسانسور مجتمع های 
مسکونی کمین می کردند تا سرقت های شبانه خود 

را اجرایی کنند. 
شامگاه 18 فروردین ماه، مأموران کانتری 118 
ستارخان در حین گشتزنی در خیابان لطفعلی خان 
به دو سرنشین یک موتورسیکلت طرح هوندا 125 
مشکی مشکوک شدند که با توقف موتورسیکلت و 
انجام بررس��ی های اولیه مشخص شد پاک نصب 
شده روی موتورسیکلت دارای سابقه سرقت است؛ 
در ادامه و در بازرس��ی دو سرنشین موتورسیکلت، 
چند دس��تگاه گوش��ی تلفن همراه و همچنین دو 

ساح سرد نیز کشف شد. 
با انتقال دو سرنشین موتورسیکلت به کانتری و 
انجام تحقیقات اولیه، آنها ادعا داشتند که گوشی های 

تلفن همراه را همان شب سرقت کرده اند. 
ادعای این مردان کافی ب��ود تا مأموران بافاصله 

اقدام به شناسایی اولین شاکی پرونده کنند. 
زن جوان پس از حضور در کانتری، در اظهاراتش 
به مأم��وران گفت: » ش��امگاه 18 فروردین ماه پس 

از ورود ب��ه داخل مجتمِع محل س��کونت خود، به 
همراه مادرم قصد س��وار شدن به آسانسور را داشتم 
که ناگهان 2 مرد در مقابل در آسانس��ور به س��مت 
ما حمله ور ش��دند و با تهدید چاقو اقدام به س��رقت 
کیف دس��تی حاوی پول، دو گوش��ی تلفن همراه و 
مدارک شناس��ایی کردند و پس از س��رقت با یک 

موتورسیکلت از محل متواری شدند«. 
ش��اکی در ادامه اظهاراتش به مأموران گفت: » از 
همان ساعت انجام س��رقت، مادرم به علت داشتن 
عارضه قلبی به بیمارس��تان منتقل ش��د و در حال 
حاضر نیز در بخش مراقبت های ویژه تحت اقدامات 

درمانی ق��رار دارد. من نیز پ��س از تماس پلیس به 
کانتری آمدم«. 

پرونده در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ
2 متهم به نام های حسین 27 ساله و رضا 28 ساله 
به پایگاه دوم پلیس آگاهی منتقل ش��دند، »رضا« 
به عنوان مجرم س��ابقه دار که بارها به اتهام ارتکاب 
جرایم مختلف جعل، س��رقت، درگیری با مأموران، 
تخریب اموال عمومی، سرقت اتومبیل و موادمخدر 

دستگیر و روانه زندان شده بود، شناسایی شد. 
هر 2 متهم که چاره ای جز اعتراف نداش��تند، به 
زورگیری به ش��یوه مش��ابه و همچنین کیف قاپی 

و س��رقت گوش��ی تلفن همراه از رهگذران اعتراف 
کردند.  در ادامه و با بررسی پرونده سرقت های مشابه، 
کارآگاهان موفق به شناسایی تعدادی از مالباختگان 
در مناطق شمال غرب تهران به ویژه در مناطق گیشا، 
س��عادت آباد، آریاشهر، پونک، باغ فیض و ستارخان 
شدند که در زمان استفاده از آسانسور مجتمع محل 
سکونت خود مورد تهدید با ساح سرد و زورگیری 
قرار گرفته بودند. س��رهنگ کارآگاه داوود مرادی، 
رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعام 
این خبر گفت: » با توجه به اعت��راف هر 2 متهم به 
انجام سرقت به شیوه زورگیری و شناسایی تعدادی از 
شاکیان پرونده، مردان زورگیر با قرار بازداشت موقت 
جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه دوم 
آگاهی قرار گرفتند؛ لذا از کسانی که به این شیوه و 
شگرد مورد زورگیری یا تهدید قرار گرفتند، دعوت 
می ش��ود تا جهت شناس��ایی متهمان و پیگیری 
ش��کایات خود به نش��انی پایگاه دوم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ واقع در خیابان آزادی – خیابان زنجان 

شمالی مراجعه کنند«. 

آسانسور ها پاتوق زورگیری های مردان تبهکار

ش�هروند| عامل جنایت قتل دانش آموز 9 س��اله صبح دیروز در محل 
کشف جس��د قصاص ش��د.  هفتم آبان ماه  س��ال گذش��ته پس از آن که 
محمدرضا 9ساله شب هنگام به قصد شرکت در مراسم عزاداری از منزل 
خود خارج شد و به خانه بازنگشت، والدین وی موضوع را به پلیس گزارش 
دادند و تحقیقات از همان ساعات اولیه به  سرعت و به  طور جدی آغاز شد.  
ابتدا فردی مظنون در این رابطه دستگیر و تحقیقات از وی به عنوان تنها 

مظنون پرونده آغاز شد. 
عباس تنها مظنون حادثه ابتدا اتهام وارده را رد کرد اما با بازرسی های انجام 
شده از خانه او، پلیس متوجه وجود چند قطره خون شد و با جست وجوی 
بیشتر، لباس مقتول نیز در خانه قاتل پیدا شد.   پس از پیدا شدن ادله کافی، 
مقاومت قاتل نیز به پایان رسید. متهم زمانی که متوجه شد دیگر امکان انکار 

ندارد، به قتل اعتراف و اعام کرد مقتول را در حالی  که تنها در کوچه به سمت 
هیأت عزاداری می رفت، دید. ب��ه این ادعا که خودش نیز به هیأت می رود، 
کودک را سوار موتورس��یکلتش کرد اما در میان راه با ترفندهای مختلف 
پس��ربچه را به قصد آزار و اذیت به خانه خود  برد.  وقتی نقشه شیطانی اش 
را اجرا کرد، پس��ربچه را با یک ضربه چاقو به قتل رس��اند، سپس پیکر او را 
داخل گونی گذاشت و نیمه ش��ب در خیابان رها کرد.  قاتل در بازجویی ها 
به قتل اعتراف کرد و روانه زندان شد.   پس از رسیدگی فوری در دادسرای 
مهریز در دادگاه کیفری استان یزد، حکم قصاص قاتل صادر و در دیوان عالی 
کشور تأیید و با اذن ریاست قوه قضائیه اجرا شد. تا آخرین لحظات اولیای دم 
از حق قانونی و شرعی خود نگذشتند و حکم قصاص به درخواست آنها اجرا 
شد.   محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان یزد گفت:  »محکوم 

علیه به جهت آزار جنسی مقتول و ربایش وی نیز دارای محکومیت حبس و 
پرونده دیگر بود که با توجه به اجرای قصاص سایر مجازات های وی منتفی 
است.« محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان یزد اظهار داشت: 
»سحرگاه یکشنبه 23 فروردین ماه، حکم اعدام این قاتل با حضور مقام های 
قضایی، انتظامی و امنیتی شهرستان مهریز و در میان انبوه مردم اجرا شد.   
رسیدگی خارج از نوبت و تس��ریع در روند رسیدگی در این پرونده به دلیل 
تاش برای التیام زخم   های روحی جامعه از این عمل شنیع و زننده بود.« 
این مقام مسئول اظهار داشت: »مردم مطمئن باشند که دستگاه قضایی با 
جدیت با کسانی که مخل نظم و امنیت جامعه باشند، برخورد خواهد کرد و 
اجازه نخواهد داد تا افرادی به واسطه امیال شیطانی خود به احساس امنیت 

جامعه، خدشه  ای وارد کنند.«

صبح دیروز در مألعام صورت گرفت

اعدام قاتل دانش آموز 9 ساله مهریزی

ذره بین

 ردپای زن تبهکار 
در سرقت های جنجالی شهرری

شهروند| زن سارق، اعتماد طعمه های خود را در 
آرایشگاه ها و خیابان ها جلب می کرد و با ترفندهای 
مختلف س��رقت از خانه های آن��ان را به مرحله اجرا 

می گذاشت.
ظه��ر 29 بهمن ماه، کانتری 131 ش��هر ری در 
جریان یک سرقت خانه در میدان نماز خیابان گل ها 
قرار گرفت. با حضور کارآگاهان در محل سرقت، در 
همان مراحل اولیه بررس��ی محل سرقت مشخص 
شد که سارقان با استفاده از کلید در محل سرقت و 
ضمن اطاع دقیق از محل نگهداری طا و جواهرات 
و همچنین اطمینان از عدم حضور مالباخته، اقدام 
به سرقت بیش از 300 میلیون تومان طا و جواهرات 
کرده اند؛ با توجه به نتایج به  دست آمده از محل وقوع 
س��رقت، تحقیقات در دس��تور کار کارآگاهان قرار 
گرفت.  مالباخته پس از حضور در پایگاه نهم پلیس 
آگاهی تهران ب��زرگ، در اظهاراتش ب��ه کارآگاهان 
گفت: »چندی پیش زنی به نام لیا رحیمی به عنوان 
مستأجر اقدام به اجاره یک واحد مسکونی در طبقه 
پایین خانه ام کرد. در همین مدت کوتاه با من طرح 
دوس��تی ریخت و به بهانه های مختل��ف به خانه ام 
رفت و آمد داشت تا این که چند روز پیش و به بهانه 
این که به علت داشتن مشکات مالی قصد رفتن به 
شهرس��تان و زندگی با خان��واده اش را دارد، قرارداد 
اجاره را فس��خ و پس از بازپس گرفت��ن پول ودیعه 

مسکن، خانه را تخلیه کرد.«
با توجه به اظهارات مالباخته، کارآگاهان به بررسی 
هویت »لیا رحیمی« پرداختند. با بررس��ی تصویر 
مدارک شناسایی ارایه شده از سوی این زن در زمان 
تنظیم قرارداد اجاره خانه، مش��خص شد که زنی به 
نام »لیا رحیمی« با مش��خصات هویتی ثبت شده 
در داخل مدارک شناسایی ارایه شده جهت تنظیم 
قولنامه منزل وجود خارجی ندارد و به احتمال بسیار 
فراوان او پس از جلب اعتماد و در زمان تردد به خانه 
مالباخته، از محل نگهداری طا و جواهرات و میزان 
آنها اطاع پیدا کرده و در ادامه، پس از سرقت کلید 
خانه، نقشه سرقت طا و جواهرات را به مرحله اجرا 
گذاشته اس��ت.  در ش��رایطی که تحقیقات جهت 
دستگیری لیا رحیمی در دس��تور کار کارآگاهان 
قرار داشت، پرونده سرقت مشابه دیگری این بار در 
شهرری – میدان نارنج به پایگاه نهم پلیس آگاهی 
ارجاع شد.  بررسی اظهارات مالباخته نشان داد که در 
زمان سرقت، وی به قصد ماقات با یکی از دوستانش 
به نام لیا رحیمی که به تازگی با او در یک آرایشگاه 
زنانه آشنا شده، از خانه خارج اما وقتی این زن به محل 
ماقات نیامد، دوباره به خانه بازگش��ته که متوجه 

سرقت طا و جواهرات خود می شود. 
مالباخته درخصوص علت گذاشتن قرار ماقات با 
»لیا رحیمی« به کارآگاهان گفت:  » چندی پیش و 
در یک آرایشگاه زنانه با این زن دوست شدم، در این 
مدت لیا چندین بار به خانه ما رفت و آمد داشت و به 
واسطه همین رفت و آمدها در جریان برخی مشکات 
من قرار گرفت. لیا مدعی ش��د که یک دعانویس را 
می شناسد که قادر است مشکل مرا حل کند و به بهانه 
ماقات با دعانویس، با من قرار گذاشت تا به ماقات او 
برویم اما هر چقدر منتظر ماندم، او به محل قرار نیامد 
و من نیز به خانه بازگش��تم که متوجه سرقت طا و 
جواهرات خود ش��دم«. در زمان انجام چهره نگاری 
از دومین مالباخته، وی اظهار داشت که تصویری از 
لیا رحیمی در گوشی تلفن همراه وی وجود دارد که 
بافاصله این تصویر استخراج و در اختیار کارآگاهان 
قرار گرفت و تصویر به دست آمده، توسط شاکی اول 
پرونده نیز مورد شناسایی قرار گرفت و ادعا داشت که 
این همان شخصی است که خانه اش را اجاره کرده بود. 
با به دست آمدن تصویر متهم پرونده، مشخص شد 
»منصوره« یکی از مجرمان سابقه دار است، اقدامات 
پلیسی جهت شناسایی مخفیگاه وی آغاز و سرانجام 
آخرین مخفیگاهش در 24 متری شهرری شناسایی 
شد. این زن 20 فروردین ماه  سال  جاری دستگیر شد.  
منصوره که پس از شناس��ایی از سوی مالباختگان و 
کش��ف مقادیری از طا و جواهرات سرقتی از داخل 
مخفیگاهش چاره ای جز اعتراف نداش��ت، خریدار 
طا و جواهرات سرقتی را نیز در محدوده بازار تهران 

معرفی کرد.

خارج از مرز

در مراکش رخ داد

 مرگ دلخراش 40 کودک
 در آتش سوزی اتوبوس

یک اتوب��وس حامل کودکان 11 تا 14س��اله در 
مراکش پس از برخورد ب��ا یک کامیون حامل مواد 
آتش زا، طعمه حریق ش��د و تمامی سرنشینان آن 
کشته ش��دند. در یک س��انحه رانندگی فجیع در 
مراکش دست کم 40 سرنشین یک اتوبوس، زنده 
در آتش س��وختند. طبق این گزارش این اتوبوس 
حامل کودکانی بین 11 تا 14ساله، در حال بازگشت 
از یک اردوی ورزش��ی بود که در راه با یک کامیون 
حامل مواد آت��ش زا برخورد کرد. در این س��انحه، 
اتوبوس آتش گرفت و سرنشینان آن که بیشترشان 
کودک بودن��د، جان باختن��د. از آن جا که ش��مار 
سرنشینان این اتوبوس 50 نفر بوده، احتمال می رود 

بر میزان تلفات این سانحه افزوده شود.

هالل احمر، اورژانس و آتش نشانان آذربایجان شرقی آماده باش هستند

 مرگ تلخ 3 نفر
 در نخستین گردباد بهاری
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