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2زن نامرئی 
دستور قتل دادند

گفت وگو با متهم 
مقتولرامیشناختی؟

نه. حتی یک بار هم او را ندیده بودم.
پسانگیزهاتازقتلچهبود؟

من کسی را نکشتم. مگر من آدمکش هستم؟
تودرخیابانجانمردبیگناهی

راگرفتهای.
آها. اشــتباه کردم. قتل کار من نبود. کار 2 زن بود؛ 
یعنی آنها از من خواستند که آدم بکشم و بعد از آنکه 

من با چاقو به مرد غریبه ضربه زدم، غیبشان زد.
آنروزچهاتفاقیافتاد؟

آن روز درحالی که چاقو همراهم بود از خانه بیرون 
آمدم و در حال قدم زدن در پیاده رو بودم که ناگهان 
2زن مقابل چشمانم ظاهر شدند. آنها به من گفتند 
که مقتول را بکش. مقتول مــردی بود که در چند 
قدمی من در حال گذر از پیــاده رو بود . تا قبل از آن 
او را ندیده بودم. ابتدا زیر بار نرفتم اما آن 2زن مدام 
در گوشــم می خواندند که باید او را بکشی. حتی با 
چشمانشان اشاره می کردند که هرچه زودتر نقشه 
قتل را اجرا کن. ترسیدم اگر خواســته آنها را اجرا 
نکنم بالیی بر ســرم می آورند و از ترســم خواسته 

2 زن را اجرا کردم. پس از آنکه چند ضربه به مردی 
که نمی شناختم زدم، آن 2زن ناگهان غیبشان زد 
و من درحالی که چاقوی خون آلود در دســتم بود، 

فرار کردم.
چراباخودتدرخیابانچاقوحمل

میکنی؟
برای محافظت از خودم از دســت اشــباح! چندبار 
پیش آمده که در خیابان ارواح به ســراغم آمدند. 
اذیتم می کردند و قصدشان این بود که به من آسیب 
برسانند. به همین دلیل چاقو با خود حمل می کردم 

تا با آن ارواح را تهدید کنم.
ظاهراموادهممصرفمیکنی؟

حدود 10سالی می شــود که ماری جوانا می کشم. 
روز حادثه هم کشیده بودم و به همین دلیل دچار 
توهمات عجیب می شدم. البته قبل از آنکه از خانه 
بیرون بروم، مادرم هم به ســراغم آمد. البته نه در 
واقعیت. چون ماری جوانا مصرف کرده بودم صدای 
مادرم را در گوشم شــنیدم. در حال استراحت در 
خانه بودم که مادرم به فکرم آمد. او در گوشم گفت 
چاقویی از کابینت آشپزخانه بردار و برو در خیابان 
مردی را بکش. من هم از صدایی که دستور گرفتم، 

اطاعت کردم.

مکث

پخشتبلیغاتبانامغیرفارسیممنوعشود
مجلس به منظورصیانت از زبان و خط فارسی پخش تبلیغات 
محصوالت با نــام غیرفارســی را در همه جــا به خصوص 
صداوسیما و رسانه های عضو سامانه ساتنا ممنوع و صادرات 
محصوالت ایرانی با نام غیرفارســی را نیز ممنوع کند. اگر 
چنین موضوعی به عنوان قانون تصویب شــود شرکت های 
تولیدی هم مجبور می شوند برای شناساندن خود به مردم 
نام محصوالت خود را فارسی اصیل انتخاب کنند. این قانون 
در اغلب کشورهای دنیا هســت و چه عالی می شود که در 

ایران هم چنین قانونی باشد.
آشتیانیازتهران


مافیایداروودرمانرامعرفیونابودکنند
برای مسئوالن که با یک فیلم می توانند مجرمی را شناسایی 
کرده و به سرعت وی را دستگیر کنند شناسایی و برخورد با 
مافیای دارو که با جان مردم بازی می کنند نباید کاری سخت 
باشد. تقاضای آحاد مردم این است که مسئوالن با قاطعیت 
مافیای دارو را شناسایی کرده و به کمتر از نابودی افرادی که 

برای جان مردم ارزش قائل نیستند رضایت ندهند.
پناهیانازخوی

مسئوالندرموردافزایشحقوقبازنشستگانشفاف
سخنبگویند

بازنشسته ای هستم با 5سر عائله که با 18سال و 8 ماه سابقه 
بیمه مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی شده ام. حقوق 
من در فروردین ماه 300هزار تومــان افزایش یافت و به دو 
میلیون و 400هزار تومان رسید. چرا مسئوالن وقتی حرف 
از افزایش حقوق 57درصدی می زنند شفاف سازی  نمی کنند 
که این افزایش به چه صورت و شامل چه کسانی است؟ آیا 
همه بازنشستگان با هر سنوات بیمه ای؟ آیا بازنشستگانی 
که 30سال کامل خدمت کرده اند؟ بازنشستگان قدیمی که 
حقوق آنها ترمیم نشده است یا مستمری بگیرانی مانند من؟
علیبیضاییازاسالمشهر

نظارتیبرایاضافهشدنقارچگونهعطاریهانیست
مدتی اســت هر روز یک عطاری تازه بازگشایی شده دیده 
می شود و در گوشه و کنار شهر مدام بر تعداد عطاری ها اضافه 
می شود. همین هفته گذشــته در محله ما در تهرانپارس، 
2عطاری تازه بازگشایی شده و در کرج در محل زندگی پدرم 
هم 2 عطاری تازه در خیابان راه افتاده است. واقعا جامعه به 
این همه عطاری نیاز دارد. شناخت مردم از داروهای گیاهی 
و ادویه جات چقدر است که این همه عطاری الزم شده است؟ 
چه کسی مجوزهای عطاری را صادر می کند؟ آیا نظارتی بر 

کار عطاری ها که با سالمت مردم سرو کار دارد، هست.
پیرانازتهران

اتوبوسهایمشهدبرایجبرانسرعتیاکمکاریوقت
مسافرانرامیگیرند

اتوبوس کد2305خط 1/37در ســاعت20و 45دقیقه روز 
شــنبه 20فروردین ماه در چهارراه فلســطین نرسیده به 
میدان فلسطین مشهدمقدس درحالی که چراغ راهنمایی 
ســبز بود عمدا توقف طوالنــی کرد تا چراغ قرمز شــود و 
احتماال ساعت تعرفه اش تنظیم شــود. به نظر می رسد این 
رانندگان با ســرعت های غیرمجاز رانندگی می کنند و بعد 
وقت نزدیک ثبت ساعت می شود وقت مسافران را این گونه 

هدر می دهند.
حبیبازمشهد

قیمتوسایلسرمایشی50درصدافزایشداشتهاست
قیمت کولر و وسایل سرمایشی نسبت به سال گذشته 30 
تا 40درصد افزایش داشته است. با این گرانی کولر چه بسا 
افرادی که نتوانند در فصل گرم ســال که از هم اکنون گویا 

آغاز شده کولر داشته باشند.
باطنیازتهران

مزایاوامتیازاتکارتایثاراطالعرسانیشود
سال هاست که بابت حضور در جبهه، دارای کارت ایثار هستم 
ولی کوچک ترین امتیازی از این کارت نصیبم نشــده است. 
ســؤالم این اســت که هدف از صدور این کارت برای امثال 
من چه بوده اســت؟ و اگر این کارت مزایــا و امتیازاتی دارد 

اطالع رسانی شود.
فرزادبرخازتهران

معرفیکشتجایگزینشلتوکدرخوزستانچهشد؟
همه ساله در خوزســتان از نیمه بهار شلتوک کشت می شد 
اما امسال اعالم شد که کشاورزان نمی توانند شلتوک کشت 
کنند، آن هم بدون معرفی کشت جایگزین. این امر یعنی از 
بین رفتن نیمی از درآمد ساالنه کشاورزان. تقاضا این است که 
تا دیر نشده با حمایت های الزم کشت جایگزین معرفی شود.
شریفیانازاهواز

درختانبلوارشکوفهعبدلآبادخشکیدهاند
شــهرداری منطقه19تهران بلوار وســط خیابان شــکوفه 
عبدل آباد را فقط در حــد رنگ آمیزی تنــه درختان مورد 
رسیدگی قرار داده است، غافل از اینکه شمشادها و درختان 
به خاطر سیراب نشدن و نبود چاله های آبخوری خشک و نیمه 

خشک شده اند. تقاضای رسیدگی به این فضا را داریم.
خسروپناهازتهران

کارتمنزلتبازنشستگاناصفهاننرسید
4ماه قبل با مراجعه حضوری به دفتر رفاهی شهرداری اصفهان 
و نیز ثبت نام از طریق کافی نت برای دریافت کارت منزلت که 
خود مسئوالن اعالم کرده بودند، ثبت نام کردیم که متأسفانه 
هنوز کارتی به دستمان نرسیده است. ما به درخواست خود 
مسئوالن ثبت نام کردیم چرا تاکنون این کارت ها به دست ما 

نرسیده است.
محمودبلیغیانازاصفهان

شمارهتلفنارتباطيباخوانندگانبا مردم

ارسالپیامکوتاهخوانندگانپیامک

راهزنمسلحدردامپلیس
مردی که با ایجاد راهبندان در جاده های منتهی به شهرستان 
سراوان در سیستان و بلوچســتان اقدام به سرقت از رانندگان 

می کرد دستگیر شد.
به گزارش همشهری، از مدتی قبل شکایات مختلفی در اختیار 
پلیس شهرستان سراوان قرار گرفت که از راهزنی در جاده های 
این شهر حکایت داشت. شاکیان، رانندگانی بودند که هنگام عبور 
از جاده ها، ناگهان با موانعی که در جاده بود روبه رو شده و توقف 
کرده بودند اما در همین هنگام مردی که سالح کالشنیکف در 
دست داشــت، به آنها حمله کرده و با تهدید اسلحه، همه اموال 
آنها را سرقت کرده بود. با شروع تحقیقات پلیسی معلوم شد که 
راهزن مسلح یک نفر است که ســوار بر یک پژوی 405اقدام به 
راهزنی در جاده ها می کند. به گفته ســرهنگ مرتضی جوکار، 
جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان، هر چند 
متهم شناسایی شده بود اما به دلیل اینکه محل زندگی مشخصی 
نداشت، تحقیقات برای به دام انداختن او ادامه یافت تا اینکه مدتی 
قبل خودروی وی در محور ســراوان- اسفندک شناسایی شد و 

مأموران پس از متوقف کردن خودرو، متهم را دستگیر کردند.
وی ادامه داد: در بازرســی خودروی این مرد، یک قبضه سالح 
کالشنیکف به همراه 68تیر و یک بی ســیم و دوربین شکاری 
کشف شد و تحقیقات از او برای شناسایی تمامی مالباختگان 

ادامه دارد.

بخششقاتلپدرزنبعداز16سال
مردی که 16سال قبل در جریان درگیری با پدرزنش او را به قتل 

رسانده بود با اعالم گذشت اولیای دم از قصاص نجات پیدا کرد.
به گزارش همشــهری، این مرد که از مهاجران افغان است و در 
ایرانشهر زندگی می کرد، سال 85درحالی که با پدر همسرش 
دچار اختالف شده بود او را به قتل رساند. او همان زمان دستگیر 
شد و پس از محاکمه از سوی قضات دادگاه به قصاص محکوم 
شد. اولیای دم می گفتند حاضر به بخشــیدن قاتل نیستند و 
هرطور که شــده او باید قصاص شود. در شــرایطی که اصرار 
اولیای دم برای اجرای حکم ادامه داشت، حکم دادگاه در دیوان 
عالی کشور نیز مهر تأیید خورد و برای اجرا آماده شد. با وجود 

این روند اجرای حکم برای چند سال طول کشید.
از چندی قبل دوباره روند اجــرای حکم به جریان افتاد و بعد از 
گذشت 16سال شمارش معکوس برای قصاص قاتل آغاز شد. در 
این شرایط بود که بزرگان منطقه از یک سو و مسئوالن زندان و 
شورای حل اختالف از سوی دیگر برای بخشش قاتل پادرمیانی 
کردند تا او از چوبه دار نجات پیدا کند. هرچند اولیای دم راضی 
به گذشت نبودند اما وقتی پافشــاری و اصرار بزرگان منطقه را 
دیدند راضی به بخشش شدند تا قاتل بعد از 16سال از قصاص 

نجات پیدا کند.
اکبر نوروزی، عضو اصلی شــعبه چهار شــورای حل اختالف 
ایرانشهر با اعالم جزئیات این پرونده گفت: قاتل بیش از 16سال 
را در زندان گذرانده و حکم قصاص او صادر و قطعی شده بود که با 
رضایت اولیای دم از قصاص نجات پیدا کرد و پس از انجام مراحل 

قانونی از زندان آزاد خواهد شد.

گروگانگرفتنکودکبرایسرقتاز
والدین

سارقان خشن با ورود به یک باغ، کودکی را به گروگان گرفته و 
از این طریق توانستند مقدار زیادی پول و طال از پدر و مادرش 
ســرقت کرده و بگریزند اما یک روز بعد توسط پلیس دستگیر 

شدند.
به گزارش همشهری، اعضای این باند 3نفره چند روز قبل 
برای سرقت وارد باغی در مجموعه گردشگری باغات شوشتر 
شدند. آنها که مسلح به کالشنیکف، چاقو و قمه بودند سراغ 
کودکی که در باغ مشــغول بازی بود رفتند. با سر و صدای 
کودک، پدر و مادر او سر رسیدند و در این وضعیت یکی از 
سارقان چاقویی زیر گلوی کودک گذاشت و شروع به تهدید 
کرد. آنها می گفتند درصورتی که کسی سر و صدا کند جان 
کودک به خطر می افتد. آنها با تهدیدهای شان همه را ساکت 
کردند و در ادامه موفق شــدند مقدار زیــادی پول و طال از 

حاضران در باغ سرقت کرده و بگریزند.
با فرار ســارقان این سرقت وحشــیانه به پلیس گزارش شد و 
دقایقی بعد با حضور مأموران تحقیقات در این باره آغاز شــد. 
مأموران با اســتفاده از سرنخ های به دســت آمده توانستند به 
اطالعاتی درباره ســارقات دســت پیدا کنند و یک روز بعد با 
شناســایی مخفیگاه ســارقان آنها را در عملیاتی غافلگیرانه 

دستگیر کردند.
سرهنگ روح اهلل بیگدلی، فرمانده انتظامی شوشتر در این باره 
گفت: مأموران در بازرسی مخفیگاه اعضای این باند سالح های 
گرم به کار رفته در سرقت را کشف کردند. به گفته او متهمان پس 
از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی 

شدند و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

گاززغالجانخانواده3نفریرادر
چادرگرفت

اعضای یک خانواده که برای گرم کردن خود از زغال استفاده 
کرده بودند تاوان این اشتباه را با جان شان دادند.

به گزارش همشــهری، این حادثه بامداد جمعه در روستای 
امیرآباد ورزقان واقع در اســتان آذربایجان شــرقی اتفاق 
افتاد و به دنبــال آن امدادگران اورژانس خــود را به محل 
حادثه رســاندند. وحید شــادی نیا، ســخنگوی اورژانس 
آذربایجان شرقی در این باره گفت: 3عضو یک خانواده شامل 
مردی 40ســاله، زنی 35ساله و کودکی 7ســاله در چادر 
خوابیده و برای گرم شــدن از زغال استفاده کرده بودند که 
دچار گازگرفتگی شده و هر 3نفر جان شان را از دست داده 
بودند. وی ادامه داد: عوامــل اورژانس به محل حادثه اعزام 
شدند اما متأسفانه هر ســه نفر چندین ساعت قبل از اعالم 

مسمومیت فوت شده و دچار جمود نعشی شده بودند.

  bamardom_hamshahri@تلگرامبامردمپیام
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پسر جوان پس از مصرف ماری جوانا 
قدم به خیابان گذاشت و درحالی که 
چاقو در دســت داشــت، به مردی 
رهگذر حمله کرد و با ضربات چاقو جان او را گرفت. او 
حاال مدعی است که جنایت را به دستور 2زن نامرئی 

انجام داده است.
به گزارش همشــهری، این حادثه ظهر پنجشــنبه 
25فروردین ماه در خیابانــی در نازی آباد تهران رخ 
داد. آن روز کسانی که از این خیابان عبور می کردند، 
ناگهان پســری جوان را دیدند که به ســمت مردی 
60ســاله هجوم برد و دیوانه وار با چاقو ضرباتی به او 
زد. او ثانیه هایی بعد با دستان و لباس هایی خون آلود 
پا به فرار گذاشت. شاهدان از دیدن این صحنه وحشت 
کرده بودند. یکی از آنها بــا اورژانس و پلیس تماس 
گرفت و دقایقی بعد مــرد زخمی بــرای درمان به 
بیمارســتان انتقال یافت اما به دلیل شدت جراحات 

وارده جانش را از دست داد.
گزارش این جنایت به قاضی محمدرضا صاحب جمعی، 
بازپرس ویژه قتل اعالم و تحقیقات برای شناسایی و 
دستگیری قاتل آغاز شد. نخستین بررسی ها از این 
حکایت داشت که مقتول روز حادثه برای خرید از خانه 
بیرون رفته که هدف حمله ضارب قرار گرفته است. 
او هیچ ارتباطی با قاتل نداشت و به نظر می رسید که 
عامل جنایت آن روز به صورت تصادفی به سراغ مقتول 

رفته و وی را قربانی کرده است.

پایانفرارقاتل
مأموران در ادامه به بررســی تصاویــر دوربین های 
مداربسته در نزدیکی محل حادثه پرداختند و تصویری 
از قاتل که ماسک هم به صورت نداشت، به دست آمد. در 
ادامه معلوم شد که این مرد به همراه پدر و مادرش در 
همان حوالی زندگی می کند. زمان زیادی طول نکشید 
که مأموران خود را به محل زندگی قاتل رساندند اما وی 
به محض دیدن پلیس چاقویی که با آن مرتکب قتل 
شده بود را از پنجره به بیرون پرتاب کرد و قصد داشت 
از طریق پشت بام فرار کند که تالش وی بی نتیجه ماند 

و مأموران موفق شدند او را دستگیر کنند.

روایتهایعجیب
متهم به قتل که حدودا 34ساله است، به اداره آگاهی 
منتقل شــد اما در بازجویی ها روایت های عجیبی را 
درباره انگیزه اش از جنایت مطرح کرده اســت. وی 
نخست مدعی شد که آن روز صدای مادرش را شنیده 
که دســتور قتل به او داده و بعد مدعی شد که 2 زن 
نامرئی از او خواســتند جان مرد رهگذر را بگیرد. او 
به دلیل شرایط روحی عجیبی که داشت، به پزشکی 
قانونی معرفی شد و کارشناس پزشکی قانونی پس از 
بررسی های اولیه اعالم کردند که وی از بیماری روحی 
و روانی رنج می برد. در این شــرایط بازپرس جنایی 
تهران دستور داده که متهم از دادسرا به بیمارستان 

روانی منتقل شود و تحت درمان قرار بگیرد.

پســر نوجوان که مادرش 
در جریــان یــک حادثه 
رانندگی دچار مرگ مغزی 
شــده بود، وقتی فهمید مادرش دیگر به 
زندگی برنمی گردد همه تالشــش را کرد 
تا مادربزرگش را برای اهدای اعضای بدن 

مادرش به بیماران نیازمند راضی کند.
به گزارش همشهری، این بیمار مرگ مغزی 
که زهرا بیلقانیان نام داشت و 37ساله بود 
همراه خانواده اش در آمل زندگی می کرد. او 
راننده سرویس مدرسه بود و دانش آموزان 
را با خودروی خود به مدرســه می رساند. 
ظهر یکی از آخرین روزهای اسفندماه سال 
گذشته بود که او مثل همیشه دانش آموزان 
را یکی یکــی مقابل خانه های شــان پیاده 
می کرد. فقط یــک دانش آمــوز دیگر در 
خودرواش مانده بــود. او همینطور که در 
جاده محمودآباد حرکت می کرد بنابر دالیل 
نامشخصی کنترل خودرو از دستش خارج 
شــد و با خودرویی که از روبه رو می آمد، 
به شدت برخورد کرد. شاهدان حادثه همان 
موقع از اورژانس کمک خواستند و با حضور 
امدادگران، راننــده و دانش آموز که هر دو 
به شدت مصدوم شده بودند به بیمارستان 
منتقل شــدند. دانش آموز مصدوم اوضاع 
بهتری داشت، اما زن راننده آسیب شدیدی 
دیده بود و سطح هوشیاری اش پایین بود. در 
همان بررسی های اولیه پزشکان تشخیص 
دادند که به احتمال زیاد این زن دچار مرگ 

مغزی شده است؛ با این حال برای نجات او 
همه تالش شان را کردند.

زن جوان 2 فرزند داشت و همه امید آنها به 
این بود که مادرشان هر چه زودتر به زندگی 
برگردد. پیکر نیمه جان زن جوان برای چند 
روز در بیمارستان بود و کادر پزشکی همه 
تالش خود را برای نجات او انجام داد، اما در 
نهایت زن جوان دچار مرگ مغزی شد و آنها 
مجبور شدند که این موضوع را با خانواده اش 
در میان بگذارند؛ واقعیتــی تلخ که قبول 
کردن آن برای نزدیکان این زن به سادگی 

امکان نداشت.
معصومه، خواهر زهرا در این  باره می گوید: 
وقتی که این اتفاق افتــاد من تهران بودم. 
راه ها بسته بود و به سختی توانستم خودم 
را به آمل برســانم. خواهرم شرایط خوبی 
نداشــت. چند روز چشــم انتظار بودیم تا 
شاید خبر خوبی برسد، اما هرچه گذشت 
هوشــیاری خواهرم کمتر شد و در نهایت 
اعالم کردند که او دچار مرگ مغزی شده و 
دیگر امیدی به بازگشت او به زندگی نیست.
خواهر ایــن بیمار مرگ مغــزی در ادامه 
می گوید: من و خواهر و برادرانم به پیشنهاد 
پزشــکان تصمیم گرفتیم که اعضای بدن 
خواهرم را به بیمــاران نیازمند اهدا کنیم. 
پدرم چند سال قبل فوت شد و برای اهدای 
اعضای بدن خواهرم، باید عالوه بر 2 فرزند 
او مادرمان هم رضایت می داد. راضی کردن 
مادرم برای این کار دشــوار بــود. در این 

شرایط حســن، پسر 16ســاله خواهرم با 
مادرم صحبت کرد تا او را راضی کند. قبال 
حتی خواهرم هم گفته بود که دوست دارد 
اگر روزی دچار مرگ مغزی شــد، اعضای 
بدنش به بیماران نیازمند اهدا شود. سرانجام 
وقتی مادرم اصرارهای پســر زهرا را دید 
رضایت نامه را امضا کرد. در این شرایط بود 
که پیکر خواهرم برای اهدای اعضای بدنش 

به بیمارستان سینای تهران منتقل شد.
دکتر ساناز دهقانی، رئیس واحد فراهم آوری 
اعضای پیوندی بیمارســتان سینا در این 
 باره گفت: پس از انجام مراحل قانونی و با 
جلب رضایت اولیای  دم، بیمار مرگ مغزی 
در بیمارســتان، تحت عمل جراحی قرار 
گرفت و اعضای بدن او شامل کبد و کلیه ها 

جداسازی و به بیماران نیازمند اهدا شد.

زن جوان در نقش طراح دکوراسیون قدم به خانه 
مرد ثروتمند گذاشت تا پس از جمع آوری اطالعات 
الزم با همدستی مردی که قرار بود نقش پستچی را 

بازی کند نقشه سرقت از آنجا را عملی کنند.
به گزارش همشهری، اسفند سال گذشته مأموران 
پلیس پایتخت در جریان سرقت ناکام از خانه مردی 
در محله قلهک قرار گرفتند و راهی آنجا شدند. این 
مرد که اقامت کشور کانادا را داشت در زمان سرقت 
در خانه تنها بود و سارق مســلح چنان او را مورد 

ضرب و شتم قرار داده بود که پایش شکسته بود.
شاکی به مأموران گفت: در خانه بودم که زنگ در 
به صدا درآمد. از پشــت آیفون مردی را دیدم که 
می گفت پستچی است و بسته ای برایم آورده است. 
همین که در را باز کردم آن مرد با قنداق اسلحه ای 
که در دست داشته محکم به صورتم کوبید و روی 
زمین افتادم. سپس یقه ام را گرفت و کشان کشان 
مرا از راهرو به داخل آپارتمان برد. انگار می دانست 
که در خانه تنها هســتم و قصد سرقت داشت اما با 
او درگیر شــدم و در این درگیری اسلحه اش روی 
زمین افتاد. پس از آن به طرف در دویدم و خودم را 
به راهرو و از آنجا به در خروجی ساختمان رساندم 
اما پایم الی در گیر کرد و زمین خوردم. همان لحظه 
رهگذری را دیدم که از او خواستم با پلیس تماس 
بگیرد. در این هنگام سارق مسلح دوباره سراغم آمد 
و مرا که پایم شکسته بود، به داخل خانه برد و لوله 
اسلحه را روی سرم گذاشت و تهدید کرد که اگر در 
گاوصندوق را باز نکنم، مرا خواهد کشــت. من اما 

مقاومت کردم و شــروع کردم به فریاد زدن که سر 
و صدای من و تماس مرد رهگذری که شــاهد این 
ماجرا بود با پلیس باعث شد که مرد سارق دستپاچه 
شده بدون اینکه سرقتی انجام دهد از خانه فرار کند.
شــاکی پس از آنکه ماجراي حمله سارق مسلح را 
تعریف کرد، به بیمارســتان منتقل شد و تیمی از 
مأموران برای شناسایی و دستگیری سارق مسلح 

وارد عمل شدند.
تیم تحقیق حدس می زد که سارق تنها نبوده و به 
بررسی دوربین های مداربســته پرداخت و در این 
میان متوجه زنی شد که بیرون از خانه و کنار یک 
خودروی سواری در انتظار سارق بود. او یک بی سیم 
در دست داشت که نشان می داد از طریق آن با سارق 
مسلح در ارتباط اســت و وظیفه اش این است که 

بیرون از خانه مراقب اوضاع باشد.
در ادامه معلوم شــد هر دو پالک خودرویی که زن 
مرموز و سارق مســلح با آن به محل سرقت رفته 
بودند، ســرقتی اســت. با این حال وقتی تصاویر 
به دســت آمده از زن مرموز در اختیار شاکی قرار 
گرفت، وی را شناخت و گفت که این زن مدتی قبل 
به عنوان طراح داخلی و دکوراسیون وارد خانه اش 

شده و با او در ارتباط بوده است.
گفته های شاکی، اسرار این ســرقت را فاش کرد 
و معلوم شــد زن جوان پس از آنکه در نقش طراح 
دکوراسیون وارد خانه شــاکی شده، اوضاع مالی و 
نحوه زندگی او را زیرنظر گرفته و پس از به دســت 
آوردن اطالعــات الزم با همدســتی ســارقی که 

اسلحه در دســت داشت نقشه ســرقت از آنجا را 
طراحی کرده اما در آخرین لحظات ناکام مانده اند.

با این اطالعات، تحقیقات برای شناسایی مخفیگاه 
این زن و همدستش آغاز شد تا اینکه چند روز قبل 
مأموران موفق شدند این محل را شناسایی و هر دو 
متهم را در یک عملیات ضربتی دستگیر کنند. در 

بازرسی از مخفیگاه متهمان یک قبضه سالح کمری 
و 7تیر جنگی، بی سیم و سایر لوازمی که آنها برای 
سرقت تهیه کرده بودند کشف شد و این زن و مرد 
35و 45ساله به سرقت ناکام از خانه شاکی اعتراف 
کردند و تحقیقات برای کشف دیگر جرائم احتمالی 

آنها ادامه دارد.

3حادثهمرگبارجمعهعجیبپایتخت
جمعه گذشــته 3نفر در پایتخت در 3نقطــه مختلف قربانی 

حوادثی عجیب شدند و جانشان را از دست دادند.
به گزارش همشهری، یکی از قربانیان زنی بود 38ساله که 
هنگام جراحی زیبایی جانش را از دســت داد. گزارش این 
حادثه ســاعت 12ظهر جمعه بیست وششم فروردین ماه 
به قاضی محمد جواد شفیعی بازپرس جنایی تهران اعالم 
شد. بررسی ها حکایت از این داشت که زن جوان برای انجام 
جراحی زیبایی بینی به یکی از کلینیک های تهران مراجعه 
کرده بود اما زمانی که در اتاق عمل بود جانش را از دست داد. 
به دنبال این حادثه خانواده وی شکایتی علیه تیم جراحی 
مطرح کردند که پرونده برای رسیدگی بیشتر به دادسرای 

جرایم پزشکی فرستاده شد.
دومین حادثه نیز عصر جمعه به بازپــرس ویژه قتل گزارش 
شد. قربانی حادثه دوم پسربچه 11ساله ای بود که در حادثه ای 
غم انگیز جانش را از دست داد. خانواده این پسربچه روز جمعه 
برای تفریح به ارتفاعات کن رفته بودند که پسربچه هنگام بازی 
به پایین دره ســقوط کرده و جانش را از دست داد. جسد این 
پسربچه با دســتور بازپرس جنایی تهران به پزشکی قانونی 

انتقال یافت.
اما آخرین قربانی آخرین روز هفته پایتخت پســری حدودا 
30ساله بود که به عجیب ترین شکل ممکن جانش را از دست 
داد. گزارش این حادثه ســاعت23 جمعه به بازپرس جنایی 
تهران اعالم شد. شــب حادثه پسر جوان به همراه پدرش به 
پشــت بام خانه خود که در حوالی خیابان هاشمی بود رفته 
بودند. به دلیل باد و بارندگــی آنتن تلویزیون خانه آنها تکان 
خورده و پدر و پسر قصد داشتند هم آنتن را درست کنند و 
هم درپوش که در پشت بام برای خروجی آب بود را بردارند 
تا آب در پشت بام جمع نشــود. اما ناگهان پسر جوان پایش 
لیز خورد و تعادلش را از دســت داده و به پایین سقوط کرد. 
به دنبال این حادثه تلخ، بازپرس جنایی دستور داد تا جسد 

قربانی به پزشکی قانونی انتقال یابد.

اصرار نجات بخش پسر نوجوان 

سارق مسلح خود را پستچی جا زد 

گزارش

داخلی

دوربین های مدار بسته تصویر هر دو متهم را ضبط کرده بود 
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