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با کمک یک میلیارد و 300میلیون تومانی نیکوکاران

دستور ویژه
فرمانده فراجا
در پرونده مهسا امینی

گــروه حوادث-مرجــان همایونــی 6 /زندانی
محکــوم بــه مــرگ که بــا لمس طناب ســرد
اعــدام بر گردنشــان خــود را در یــک قدمی
مرگ میدیدند با گذشت اولیای دم و کمک
نیکوکاران به زندگی برگشتند.
بــه گــزارش «ایــران» ،ســاعت حــدود 9:30
صبح سهشــنبه  29شهریور ،مردان زندانی با
دســتبند آهنی بر دســت وارد اتاق جلســات
دادســرای امــور جنایــی تهــران شــدند .آنهــا
محکومــان بــه قصاصــی بودند کــه موفق به
جلب رضایــت اولیای دم به شــرط دریافت
دیــه شــده بودند اما چــون توانایــی پرداخت
پــول دیه را نداشــتند در زندان مانــده بودند.
تــا اینکه ایــن بــار نیکــوکاران قدم بــه میدان
گذاشــتند و با خرید تندیس مردمی بازپرس
جنایی و پیراهن تیم ملی کشــتیگیران ،یک
میلیــارد و  300میلیــون تومــان فراهــم شــد
و ایــن زندانیــان به زندگی برگشــتند .در این
جلسه ،محمد شهریاری سرپرست دادسرای
امــور جنایــی تهران ،یکــی از مجریــان صدا و
ســیما و یکــی از کارگردانــان معروف ســینما
نیز حضور داشــتند .سرپرست دادسرای امور
جنایی تهران گفت :سالها قبل وقتی پرونده
محکــوم به قصاصی برای ســیر مراحل اجرا
به دادسرای جنایی میآمد با کمک دادیاران
شــعبات اجرای احــکام تــاش میکردیم با
جلب رضایت اولیای دم ،محکوم به قصاص
را از مــرگ نجــات دهیــم و ایــن تالشهــا تــا
لحظــهای کــه طنــاب دار بــه گــردن متهــم
آویخته میشــد ادامه داشــت .از آنجا که قبالً
نیکوکاران بیشــتر تمایل داشــتند به زندانیان
جرایم غیر عمد کمک کنند ،به همین خاطر
از حــدود  3ســال قبــل واحد صلح و ســازش
دادســرای جنایــی را تشــکیل دادیــم و موفق
شــدیم با جــذب گروههایی از بیرون دادســرا
مانند گــروه چتر نجات ،تالشهــا و خدمات
ایــن واحد را گســترش دهیــم و از طرفی هم
بــا دریافت ابالغ ویژه تحــت عنوان صلح یار
از ســوی معــاون قــوه قضائیــه فعالیتهای
خود را گسترش دادیم .واحد صلح و سازش
دادسرای جنایی پذیرای کمک همه خیرین و
هنرمندان و ورزشکاران است.
آزادی قاتل شوهر خواهر
شــهریور ســال  88بــود که دســتش بــه خون
آلوده شد و شوهر خواهرش را به قتل رساند.
در زندان با ناامیدی به انتظار اجرای حکمش
بود تا اینکه سال  97پای چوبه دار رفت اما با
خدا عهدی بست تا اگر زنده ماند به آن عهد
وفادار بماند.

ëëپایچوبهدارچهقولیبهخودتدادی؟
آن روز بــه پــای اولیــای دم افتــادم و التماس
کردم .از کاری که کرده بودم بشــدت پشیمان
بــودم .آن روز صبح اولیای دم به من مهلت
دادند .وقتی طناب دار را دیدم با خودم عهد
کردم کــه اگر فرصتی برای زندگــی پیدا کنم،
برای نجات جان افراد حتی از پشت میلههای
زنــدان تالش خواهم کــرد .وقتی از پای چوبه
دار بــه ندامتــگاه منتقــل شــدم تــاش برای
جلب رضایت را آغاز کردم .از داخل زندان با
اولیای دم تماس میگرفتم و به آنها التماس
میکردم تا به خاطر خدا و بچههایشان ،قاتل
را ببخشــند .التماسهای من برای بخشــش
نتیجه داد و چند نفری با این تالشها نجات
پیدا کردند.
ëëفکرمیکردیخودتنجاتپیداکنی؟
تا ســال  97که امیدی نداشــتم ،اما بعد از آن
باالخره با تالش واحد صلح و سازش دادسرا،
اولیای دم رضایت خــود را اعالم کردند .آنها
برای بخشش دیه میخواستند و من توانایی
پرداختش را نداشتم که این مبلغ نیز با کمک
خیرین فراهم شد .دلم میخواهد که بعد از
آزادی دوباره به کارم ادامه دهم.
حبس به اتهام قتل همسر
زندانــی میانســال این جمع مردی اســت که
ســال  89دســت به قتل همســرش زد .پســر
او خواهــان قصاص و اجرای حکــم بود اما با
گذشت  12سال گذشت کرد و پدر را بخشید.
ëëفکرمیکردیپسرترضایتدهد؟
خــودم را مدیــون او میدانم .دلم میخواهد
برای او هم پدر باشــم و هم مادر و محبتی را
که در حقم کرد جبران کنم.
ëëچراهمسرترابهقتلرساندی؟
قصد کشتن او را نداشتم ،باهم درگیر شدیم
و همــه چیــز در چنــد لحظــه اتفــاق افتــاد.

پایان فرار یک ساله قاتالن پسر جوان
گروه حوادث  /عامالن قتل نگهبان  18ســاله ســاختمان نیمه ســاز در
ایرانشهر پس از یک سال با تالش پلیس دستگیر شدند.
ســردار احمــد طاهری ،فرمانــده انتظامی سیســتان و بلوچســتان در
تشریح این خبر گفت :شهریور سال گذشته در اعالم مرکز فوریتهای
پلیســی  110مبنــی بــر قتل شــهروندی در یکــی از محالت شهرســتان
ایرانشــهر ،بالفاصلــه اکیپــی مجــرب از کارآگاهــان پلیــس آگاهــی
شهرســتان با حضور در صحنه جرم بررسی موضوع را بهصورت ویژه
در دستور کار قرار دادند.
در بررسی اولیه کارآگاهان پلیس آگاهی و در تحقیقات میدانی در محل
مشــخص شد سه مرد مســلح با در دست داشتن کلت برای سرقت از
ســاختمان نیمهکاره وارد آنجا شدند اما وقتی با دو نگهبان ساختمان
روبهرو میشــوند شــروع به تیراندازی کرده و یکی از نگهبانان که جوان
 18سالهای بود از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.
نگهبــان دوم نیــز از پهلو مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخمی شــده
بود یکی از متهمان که حین فرار از صحنه جرم دچار مصدومیت شده
بود با حضور اهالی محل دستگیر و تحویل مأموران شد اما دو نفر دیگر
متواری شــدند.فرمانده انتظامی استان سیســتان و بلوچستان اضافه
کرد :کارآگاهان دایره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی با جمعآوری
ســرنخهای موجــود ،متهمیــن مــورد نظــر را شناســایی و تحقیقــات
تخصصی خود را برای دستگیری آنان آغاز کردند.

بــا توجه به متواری بــودن قاتالن ،تالش پلیس برای دســتگیری آنان
ادامــه داشــت تا اینکه تیم رســیدگی کننده به پرونده چنــد روز قبل با
اشــراف اطالعاتی خود سرنخهایی از محل اختفای متهمین در یکی
از محالت شهرســتان ایرانشهر به دســت آوردند و در نهایت با تالش
پلیس ،مخفیگاه قاتالن فراری شناســایی شــد و متهمان در عملیاتی
ضربتی پس از یک ســال فرار و زندگی مخفیانه دســتگیر شــدند و در
بازرسی از مخفیگاه آنها سه دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد.
فرمانده انتظامی اســتان سیســتان و بلوچســتان خاطرنشــان کرد :در
تحقیقات تکمیلی صورت گرفته متهمان انگیزه قتل را سرقت اعالم
کردند که با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی
معرفی شدند.

کالهبرداری با تماس های چند ثانیه ای

گــروه حــوادث /رئیــس پلیس فتــای اســتان اصفهان در
ارتبــاط بــا کالهبــرداری مجرمــان از طریــق تماسهای
تلفنــی چنــد ثانیهای از شــمارههای خارجی و ناشــناس
هشدار داد.
ســرهنگ ســید مصطفی مرتضوی اظهار داشت :افراد
زیــادی در ایران از جمله اصفهان بــا تماسهای تلفنی
از شــمارههای خارجــی و ناشــناس مواجــه شــدهاند،
ایــن تماسهــا که بــه قصد کســب درآمــد غیرقانونی از
مشترکان اپراتورهای مختلف با استفاده از سرویسهای
مخابراتــی صورت میگیــرد ،با عنوان تقلــب مخابراتی
شناخته میشود.
وی افــزود :در
ایــن
روش
مجرمان
با
اســتفاده
از
تماس
گیرندههــای خــودکار و به صــورت نرمافزاری بــا تعداد
زیــادی از شــمارهها ،یک یا دو تماس کوتــاه برقرار کرده

سوءاستفادهکنندگان دلسوز ما
نیستند

اخبار

گروه حــوادث /فرمانده انتظامی تهران بــزرگ از تماس
تلفنی سردار اشتری با وجود حضور در مرز شلمچه ،پس
از اطالع از ماجرای «مهسا امینی» خبر داد و گفت :ایشان
با ذکر اینکه «مهســا امینی» مثل دختر من است ،دستور
ویژه برای رســیدگی فوری و بــدون هیچگونه مالحظهای
به این پرونده و تکریم خانواده مرحومه را صادر کردند.
توگــوی اختصاصی با
ســردار «حســین رحیمی» در گف 
خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،ضمن ابراز تأسف از حادثه
ناگوار فوت مرحومه «مهسا امینی» و همدردی با خانواده
وی اظهــار داشــت :نیروهای جان برکف انتظامی کشــور
در تمامــی شــرایط بحرانی بدون هیچ ادعایــی ب ه دنبال
احقــاق حق و گرفتن حــق مظلوم از ظالــم بودهاند ،چه
بســا از آســایش و آرامش خود گذشــتهاند و جــان خود را
در راه دفاع از حق در طبق اخالص گذاشــتهاند؛ رشــادت
و ایثارگریهای نیروهای خدوم پلیس بر کســی پوشــیده
نیست.
وی ادامه داد :وقوع چنین اتفاقی برای پلیس که همواره
دغدغــه نیروهای آن جلوگیری از وقــوع چنین حوادث و
ایجاد آســایش و آرامش برای مردم اســت ،بســیار ناگوار
است.
ســردار رحیمــی همچنین تصریــح کرد :زمــان وقوع این
حادثــه 22 ،شــهریور امســال ســردار «حســین اشــتری»
فرمانــده نیــروی انتظامــی کشــور در شــلمچه در حــال
خدمترســانی به زائران ســرور و ساالر شهیدان حضرت
اباعبداهللالحســین(ع) بودنــد امــا طــی تمــاس تلفنی،
خواســتار پیگیری سریع موضوع ب ه صورت دقیق و بدون
هرگونه مالحظهای شدند و تأکید کردند مرحومه «مهسا
امینی» را همچون دختر خودم میدانم.
وی با بیان اینکه مجموعه انتظامی کشــور خود را در این
مصیبت وارده شــریک میداند ،گفــت :این اتفاق باعث
تأسف ،تألم و آزردهخاطر شدن همه ما شده است اما در
این بیــن معاندان ب ه دنبال ماهی گرفتــن از آب گلآلود
هستند و با نشــر اکاذیب و تشویش اذهانعمومی فضای
جامعه را ملتهب میکنند.
ســردار رحیمــی با بیــان اینکــه ســردار اشــتری ،فرمانده
انتظامی کشــور در روز  24شــهریور برای ابراز همدردی با
پدر و دایی مرحومه «مهسا امینی» تماس تلفنی داشته
اســت ،گفــت :در مجموعه انتظامی کشــور ایــن موضوع
بــدون هیچگونه وقفــهای در حال بررســی اســت البته با
بررســیهای صورت گرفتــه و همچنین نتیجه تحقیقات
هیــچ مــوردی از ضربوشــتم در گزارشهــا ارائه نشــده
است.
ســردار رحیمــی یادآور شــد :ســردار «اشــتری» بــا وجود
حضــور در مرز شــلمچه ،پس از اطــاع از ماجرای خانم
توگوی تلفنی با بنده ،با ذکر اینکه «مهسا
امینی ،طی گف 
امینی» مثل دختر من اســت ،ســه دســتور ویــژه مبنی بر
انجام درمان جدی وی ،رســیدگی فوری بدون هیچگونه
مالحظهای و تکریم خانواده مرحومه را صادر کردند.

 6محکومبهقصاصآزادشدند

پدر مهسا امینی با بیان اینکه قول رسیدگی آیتاهلل
رئیسی قوت قلب ما بود ،گفت:

تا تماس از دســت رفته روی گوشــی طــرف مقابل ثبت
شود؛ افراد نیز پس از دیدن تماسهای از دست رفته به
گمان اینکه تماس مهمی را از دست دادهاند و یا از روی
حس کنجکاوی و بدون دقت به داخلی یا خارجی بودن
شــماره اقدام به تماس مجدد با این شــمارهها میکنند
و به این شــکل هزینههای سنگین تماس بینالمللی به
آنها تحمیل میشود.رئیس پلیس فتای استان اصفهان
عنــوان داشــت :پس از برقــراری تماس با شــماره مورد
نظــر ،اپراتور پاســخ داده و ســعی میکند بــا صحبت در
مورد موضوعات مختلف مانند پذیرفته شدن در التاری
و برنده شــدن جایزههای متنوع ،مکالمه را طوالنی کند
تا درآمد بیشتری نصیبشان شده و از طرفی حساب فرد
را خالی کنند و از ســویی دیگراقدام بــه تخلیه اطالعات
خصوصی و شخصی شما میکنند.

دخترم ابتــدا رضایت داد اما پســرم خواهان
قصــاص بود و دلش از من بــه درد آمده بود.
از طریق دوســت و آشــنا پیام میداد که هرگز
مرا نمیبخشــد .اما من با این پیامها دلسرد
نمیشــدم و از داخــل زنــدان بــرای او نامــه
مینوشــتم .چند نفری را هم واسطه کردم تا
اینکــه رضایت داد .تصمیم داریم بخشــی از
دیه را خرج نیازمندان کنیم.

یکبار پــای چوبه دار رفتم و امیــدی به زنده
ماندن نداشتم .سالهای خیلی سختی بود،
زندان محیط مناسبی نیست .نه روزهایش به
راحتی میگذرد و نه شبهایش .افراد زیادی
در زنــدان بــه اتهــام قتل به ســر میبرنــد اما
مثل من آنقدر خوشبخت نبودند که فرصت
دوباره بهدســت بیاورند و به زندگی برگردند.
دلم میخواهد به پابوس امام رضا(ع) بروم.

 801بار ختم قرآن
 7سال قبل در یک درگیری دست به قتل مرد
میانســال زد و به زنــدان افتــاد .دو دختر و دو
پسر مقتول خارج از کشور زندگی میکردند و
خواهان قصاص بودند و همین مسأله باعث
شــد که امیدی برای آزادی نداشــته باشــد :از
زمانی که به زندان افتادم خانوادهام همراهم
بودنــد .حدود  15جزء قرآن را در زندان حفظ
کــردم و  801بــار ختم کامل قــرآن به عربی و
فارســی کردهام .قبل از اینکه به زندان بیفتم
در کار تولید کودهای شیمیایی و گیاهی بودم
و بعــد از آزادی هم دلم میخواهد که دوباره
بــه همــان کار برگــردم .میخواهــم کارم را
گسترش دهم و کارآفرینی کنم ،افرادی را که
مثل خودم هستند استخدام کنم تا آنها بعد
از آزادی از زنــدان با مشــکل اشــتغال مواجه
نشوند.

آزادی قاتل زن میانسال
مدعی اســت به خاطر درمــان فرزندش نیاز
به پــول داشــته و این مشــکل و وسوســههای
همدســتش باعث شد که دســت به قتل زن
میانسالبزند.
ëëمقتولراازکجامیشناختی؟
من نمیشــناختم ،هــم جرمم با او آشــنایی
داشــت .ظاهــراً بــرای او کار میکــرد .دقیقــاً
نمیدانــم امــا به من پیشــنهاد داد کــه برای
تهیــه هزینــه درمان فرزنــدت میتوانــی از او
سرقت کنی.
ëëنقشهسرقتچهبود؟
همدســتم او را به پارکــی در حوالی خانهاش
کشاند و نقشه این بود که او را خفه کنیم .بعد
از اجرای نقشه  200میلیون تومان پول داخل
کارت مقتول بود که آن را سرقت کردیم.
ëëچهشدکهاولیایدمرضایتدادند؟
بــه لطف خدا بعد از  7ســال و با تالش واحد
صلح و سازش آنها از قصاص گذشت کردند.

فکر نمیکردم آزاد شوم
 42ســال دارد اما موهای جوگندمی و چروک
روی صورتش سنش را بیشتر نشان میدهد.
او  16سال قبل در طرفداری از پسر عمویش با
مردی درگیر شــد و با ضربه چاقو او را به قتل
رســاند .مرد جوان میگوید :زمانی که دســت
به قتــل زدم متأهل بودم اما همســرم از من
جدا شــد .زنــدان مــادرم را هــم از من گرفت
و نتوانســتم در مراســم ختم او شــرکت کنم.

همسرکشی
ششــمین محکوم بــه قصاص کــه نامش در
لیســت آزادیها بود ،مرد میانسالی است که
 17سال قبل همســرش را در یک درگیری در
منطقه سرآسیاب کرج به آتش کشید و دوبار
پــای چوبــه دار رفــت .حــاال او نیــز از خانواده
همسرش رضایت گرفته است.

قتل پزشک طب سنتی

با ســـــــرقت  10هزار دالر
گــروه حوادث  /جســد یک پزشــک طب ســنتی
که در خانهاش با ســیم خفه شــده بــود در حالی
پیدا شــد که  10ســکه طال و  10هزار دالر نیز از وی
سرقت شده بود.
نخستین ساعات بامداد سهشنبه  29شهریور زن
جوانی از خانهاش در شــرق تهران بیرون دوید و
بــا فریاد از قتل شــوهرش خبر داد .دقایقی بعد،
همسایهها برای کمکرسانی به خانه آنها رفتند
و جسد مرد جوانی را که در سالن پذیرایی افتاده
بود  ،مشاهده کردند.
بالفاصلــه این حادثه از ســوی اهالی ســاختمان
به مرکز فوریتهای پلیسی  110گزارش داده شد
و بدیــن ترتیب مأمــوران کالنتــری  147گلبرگ،
کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهــی و میثــم
حســینپور بازپــرس ویــژه قتــل شــعبه چهــارم
دادســرای امور جرائم جنایی راهی محل حادثه
شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.
تیــم جنایی پــس از حضور در خانه مــورد نظر با

جســد مــرد جوانی مواجه شــدند که آثــار خفگی
روی گــردن وی مشــهود بود؛ همچنیــن در ادامه
مشخص شــد مقتول پزشک طب ســنتی بوده و
در یک مطب در شــرق تهــران فعالیت میکرده
است.همسر وی به مأموران گفت :عصر دوشنبه
وقتی خبر قبولی دخترم در دانشــگاه اعالم شــد
مــن و دخترم خوشــحال بــه خانه مــادرم رفتیم
امــا وقتی آخر شــب بــه خانــه برگشــتیم متوجه
شکســتگی در خانــه شــدیم و وقتــی شــوکه وارد
خانه شدیم جسد همسرم را دیدیم.
تحقیقات میدانــی کارآگاهــان اداره دهم پلیس
آگاهــی از خانه مقتول حکایت از آن داشــت10 ،
ســکه طــا و  10هــزار دالر نیــز بــه ســرقت رفته و
عامل این جنایت ،ســیم مفتولی که قتل را با آن
مرتکب شده با خود برده است.
به دســتور بازپرس حســینپور تحقیق از خانواده
مقتول و بررســی دوربینهای مداربســته اطراف
ساختمان صادر شد.

کشف انبار لوازم یدکی قاچاق

گــروه حــوادث /بیــش از 10هــزار قطعــه لوازم
یدکــی خودروی قاچاق بــه ارزش  1000میلیارد
ریال در شهرستان «ری» کشف شد.
ســرهنگ «دوســتعلی جلیلیــان» با اعــام این
خبــر گفــت :مأمــوران پلیــس شهرســتان ری از
دپــوی مقادیــر فراوانی لــوازم یدکــی قاچاق در
انباری در محدوده خاورشهر مطلع شدند.
وی بــا بیــان اینکــه نشــانی انبــار کاال و مالک آن
شناســایی شــد ادامه داد :پس از هماهنگیهای
قضایی در بازرســی از این انبار  10هزار عدد انواع لوازم یدکی خودروهای لوکس فاقد مجوزهای قانونی
و قاچاق کشف و  2متهم دستگیر و محل انبار کاال با دستور قضایی پلمب شد.
فرمانده انتظامی ری با اشــاره به اینکه کارشناســان ارزش اموال مکشــوفه را  1000میلیارد ریال تخمین
خاطرنشــان کــرد :عــزم پلیس برای مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز جدی اســت و در این مســیر مردم
زدنــد
میتوانند با معرفی انبارهای دپو اقالم قاچاق ،یاریگر پلیس باشند.

امجــد امینــی پــدر مرحومــه مهســا امینــی در گفتوگــو بــا
خبرگزاری تســنیم در تشــریح اتفاق پیــش آمده درخصوص
درگذشــت فرزندش گفت :تا آنجا که میدانم دخترم مقابل
متــروی شــهید حقانــی دســتگیر شــده و از آنجــا او را بردنــد،
بهطوریکــه بــه محــض پیــاده شــدن از متــرو او را گرفتنــد و
سوارش کردند.
آن زمــان مهســا و پســرم از مأمــوران خواهــش کــرده و گفته
بودنــد مــا بچــه شهرســتانیم و آدرس بلــد نیســتیم و پســرم
اصرار میکنــد که خواهرم را نبرید اما جوابــی نگرفته بودند.
امینــی ادامه داد :هفته قبل شــمال بودیم و از آنجا به تهران
رفتیم که اینگونه از ما پذیرایی شــد .مانتوی دخترم مشکلی
نداشت و حجابش پوشیده بود.
پــدر مرحومــه مهســا امینــی در پاســخ بــه اینکــه چطــور از
وضعیت پزشــکی او مطلع شــده و در بیمارســتان و پزشــکی
قانونــی به او چه چیزی گفته شــده ،گفت :زمانیکه پســرم با
من تماس گرفت در هشــتگرد بــودم و بالفاصله خودم را به
بیمارســتان رساندم .پزشــکش را پیدا کردم و به گفته پزشک

و پرستاران ،مهسا دچار مرگ مغزی و ایست قلبی شده بود.
به ما گفتند یک ســری از اعضای بدنش هنوز زنده اســت .ما
چ نتیجهای نگرفتیم؛ حتی به
امیدوار بودیم برگــردد ولی هی 
مــن گفتند باید برای حفظ کلیهها ،مهســا دیالیز شــود گفتم
هــر عمل و کاری برای حفــظ جان دختــرم میتوانید ،انجام
دهیــد و امضــا هم کردم .طــرح برخی ادعاها مبنــی بر اینکه
من اجازه عمل مهســا را ندادهام ،دروغ بوده و صحت ندارد
چراکــه همه برگههــا را امضا کردم .اما فایــده نکرد و دخترم
رفت.
پدر مرحومه مهسا امینی در بیان مطالبه خود از دستگاههای
حاکمــه گفــت :انتظار خــود و خانــوادهام فقط این اســت که
عامالن و اشــخاصی که باعث فوت دخترم مهســا شدند ،در
مألعــام بازجویی شــوند که چرا ایــن کار را کردند و به ســزای
عمل خود برسند تا خون دخترم پایمال نشود.
امینی با اشــاره به تماس مســئوالن کشــوری گفت :مسئوالن
کشــوری قــول پیگیری و بررســی علت فــوت دختــرم را به ما
دادهانــد تــا جایی که آیتاهلل رئیســی در تمــاس تلفنی که با
خــودم داشــت ،گفتند کــه موضوع بهجد بررســی میشــود و
ایــن قــوت قلب و امیــدی برایمان شــده اســت .او تأکید کرد:
کســانی که از موضوع مرگ مهسا دنبال سوءاستفاده هستند،
هیــچ ارتباطی با ما ندارنــد ،ما هم کاری به آنان نداریم ،آنها
دلســوز مــا نیســتند ،آن چیزی کــه واقعیت داشــته خودم در
مصاحبهها اعالم کردهام ،فقط درخواستمان بررسی علت
مــرگ دختــرم و برخورد با بانیان این حادثــه بوده و این تنها
آرزویمان است.

هشدار پلیس در آستانه بازگشایی مدارس:

برای پیشگیری از آسیب فرزندانتان
به آنها آموزش دهید

گروه حوادث /رئیــس اداره آموزش همگانی معاونت فرهنگی و
اجتماعی اســتان فارس در آســتانه بازگشــایی مدارس از والدین
خواست برای تردد فرزند خود به مدرسه ،از سرویسهای دارای
مجوز و آموزش دیده استفاده کنند.
مهدی نعمایی ضمن هشدار به خانوادهها گفت :والدین باید
برای پیشــگیری از آســیبپذیری فرزند خود در مسیر مدرسه
به خانه ،قوانین و مقررات خاص و در عین حال ســاده و قابل
درکــی بــرای کــودکان وضــع کــرده و او را به اجــرای دقیق آن
ملزم کنند.
اگر فرزندتان برای رفتوآمد خود از ســرویس مدرســه اســتفاده
میکند ،نکات ایمنی از قبیل حضور بموقع در محل ســوار شدن،
لــزوم توقــف کامل خودرو هنگام ســوار یا پیاده شــدن ،صحبت و
شــوخی نکردن با راننده و مســافران ،بیرون نبردن سر و دست از
پنجره و مواردی نظیر آن را به وی گوشزد کنید.
همچنیــن بــه آنهــا بیاموزید اگر در مســیر مدرســه دچار مشــکل
شــدند ،بالفاصله موضوع را با شــما یا مســئوالن مدرسه درمیان
بگذارند و هرگز به افراد غریبه اعتماد نکرده و در هر وضعیتی از
سوار شدن به وسیله نقلیه آنها خودداری کنند.
وی در ادامــه افــزود :از کــودکان نمیتوان انتظار داشــت همواره
توصیههای ایمنی را به یاد داشــته باشــند و این وظیفه ما اســت
کــه هنگام رانندگی بــه آنها که از ما الگوبــرداری میکنند ،طریقه
نظــم و انضباط را آموخته و در اطراف مدارس با دقت بیشــتری
حرکت و تــردد کرده و به فرزندان خود بیاموزیم هنگام خروج از
مدرسه ،دلیلی برای عجله کردن وجود ندارد و اگر کودک شما به
سنی رسیده که خودش به تنهایی از مدرسه به خانه برمیگردد،
اطمینان حاصل کنید از محلها و معابر امن برای عبور از عرض
خیابان استفاده میکند.
رئیس اداره آموزش همگانی معاونت فرهنگی اجتماعی پلیس
اســتان فارس اضافه کرد :فرزندان خــود را با تابلوهای راهنمایی
و رانندگی آشــنا کرده و نحوه عبــور صحیح از عرض خیابان را به
صــورت عملی بــا آنان تمریــن و حتمــاً خطر مربــوط به حرکت
کــردن از پشــت خودروهــای بــزرگ و دور از میــدان دیــد ســایر
رانندگان را به کودک خود گوشزد کنید.

