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مشارکت مردمی  و خدمت رسانی 
ســهم 36درصــدی بودجــه توســعه 
زیرســاخت های حمل ونقــل و ترافیک 
شــهر تهران از بودجــه مصــوب1401، تعریــف و توزیع 
اعتبــارات پروژه های توســعه محله ای با رویکــرد توجه به 
محالت کم برخوردار شــهر و اجابت مطالبــات خرد مقیاس 
شــهروندان از طریق اعتبار تقریبــی 1905میلیارد تومانی، 
اتخاذ رویکرد تامین حداقلی خدمات در محالت، رشد عادالنه 
اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای مستمر مناطق متناسب با 
شاخص های مؤثر از قبیل مساحت، جمعیت، بافت فرسوده، 
برخورداری محالت و... برخی از مشخصه های الیحه1401 بر 

مبنای مشارکت مردمی و خدمت رسانی است.
الزم به توضیح است که بسیاری از پروژه های مستمر سرمایه ای 
و هزینه ای در ماموریت های شش گانه شهرداری )مانند خدمات 
رفت و روب، تنظیف شــهر، توســعه و نگهداری فضای سبز، 
خدمات حمل ونقلی، خدمات ایمنی، ساماندهی و مناسب سازی 
شهر، ارائه برنامه ها و فعالیت های ورزشی و تفریحی، فراغتی، 
توجه به آسیب های اجتماعی و برنامه های حمایتی برای اقشار 
آســیب پذیر و...( با رویکرد خدمت رسانی به مردم شهر تهران 
انجام می شود. تأکید شــهردار تهران مبنی بر افزایش ساعات 
خدمات رسانی به شــهروندان فهیم تهرانی و ارتقای کیفیت 
خدمت رسانی ناشی از طرح رصد و قرار خدمت و وجود مابه ازای 
مشارکت مردمی و خدمت رسانی در بودجه سال جاری نشان 
از تغییر رویکرد شهرداری و شــورا در دوره اخیر دارد. مطمئنا 
اهتمام و تالش برای عملیاتی کردن مفاهیم کلیدی فوق الذکر 
به تحقق هر چه بیشــتر محورهای بیانیه گام دوم مقام معظم 
رهبری )مشارکت مردمی و خدمات رسانی( کمک خواهد کرد. 

نوشتن جزئيات سوره قرآن در صداوسيما اجرايي شود
زمان پخش یک مسابقه ورزشی از صدا و سیما در گوشه تصویر 
اطالعات و آمار آن مسابقه درج مي شود، اما در ماه مبارك رمضان 
زمان جزءخوانی قرآن  جز یک جمله عربی و یک جمله فارسی 
چیزی متوجه نمی شویم مگراینکه حافظ کل قرآن باشیم! چند 
سال پیگیري کردیم تا با ایجاد کمپین صدا و سیما مجاب شد نام 
)جزء(، شماره)حزب(و نام)سوره(در حال تالوت را زیرنویس کند 
اما اکنون دوباره عقبگرد کرده ایم و با تغییرات صورت گرفته در 

مدیریت ها خبري از درج جزئیات قرائت سوره نیست.
موسوي از يزد 

به جای واردات خودرو تاکسی ارزان وارد کنيد
 من یک راننده تاکسی هستم که قادر به تعویض تاکسی فرسوده 
خود با چند مدل باالتر از آن نیســتم و این وسیله تنها راه امرار 
معاش من و خانواده ام اســت. به تازگی شــنیدم که مسئولین 
مجوز واردات 100هزار خودرو به کشور را داده اند. ای کاش به 
جای این کار دستور واردات تاکسی های ارزان قیمت را می دادند 
که هم رانندگان قادر به تعویض خودرو خود باشند و هم با ورود 
این تعداد تاکسی به خطوط تاکسیرانی، مسافرین بیشتری در 

سطح شهر جا به جا شوند.
راننده تاکسی از تهران

اخبار غلط از عوامل گراني است
مغازه هــا در مشــهد تخم مــرغ را کیلویي 19 هــزار و 500 
تومان مي فروشــند آن وقت اخبار اعالم کــرد مردم می توانند 
دربازارچه های شهرداری مشــهد تخم مرغ را با قیمت مصوب 

کیلویی 22500 تومان تهیه کنند!
حبيب از مشهد مقدس

چرا تره بار تهران دست اتباع خارجي است
صنف تره بار و صیفي جات تهران در دست اتباع خارجي است 
و سر هر کوچه و خیابان یک سه چرخه سبزي فروشي است که 
اگر اینها نبودند حتما مردم از تره بار یا میوه فروشي ها خرید خود 
را مي کردند. هر کدام اینها هم یک قیمتي براي ســبزي هایي 
که دسته اي مي فروشند دارند و هیچ نظارتي بر آنها نیست. آیا 
اتحادیه میوه و تره بار یا سازمان میادین میوه و تره بار نباید اقدامي 

در این خصوص بکند؟
شكرخواه از تهران 

قرآن هاي بدون ترجمه جمع آوري شوند
در ایام لیالی پربرکت قدر و نزول قرآن کریم فرصت مناسبي است 
که در معاني مصحف شریف تأمل و تدبر بیشتري داشته باشیم که 
این امر با مصحف های شریف بدون ترجمه محقق نخواهد شد. 
انتظار ویژه می رود متولیان نسبت به جمع آوری قرآن هاي ترجمه 

نشده و جلوگیری از چاپ بدون ترجمه اقدام کنند.
 عسكرآبادی از تهران

ترافيك دائمي در خيابان 17شهريور رشت
از مسئوالن راهنمایي و رانندگي رشت تقاضا مي شود در ساعات 
8 تا 10 صبح به خیابان 17 شــهریور رشت ســري بزنند تا به 
تعریفي جدید از ترافیک و قفل شــدگي دست یابند. پارك در 
وسط این خیابان هم امري عادي شده و پارك دوبله و3ردیفي 
موضوعي عادي در این خیابان است. زندگي مردم این خیابان و 
خیابان هاي اطراف به واسطه این وضعیت مختل شده است. به 

داد ما برسید.
تجسسي از رشت

سقف تعهدات بيمه هاي تكميلي به روزرساني شود
سقف تعهدات اغلب بیمه هاي تکمیلي متناسب با هزینه هاي 
چند سال قبل است در حالي که اگر با هزینه هاي سال قبل هم 
باشد پوشش دهنده هزینه ها نیست. برخي بیمه ها که به عنوان 
بیمه هاي بدون سقف مطرح بودند اکنون شاید 50 تا 70 درصد 
هزینه را پوشش دهند که در این صورت داشتن بهترین بیمه 
هم کمکي به پوشش هزینه درماني نمي کند. مسئوالن سقف 

تعهدات بیمه هاي تکمیلي را به روزرساني کنند.
رضايي از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام کوتاه خوانندگانپیامک

حمله راننده متخلف به سرباز راهور 
به دنبال انتشار کلیپی از حمله مردی به سرباز پلیس راهور در 
شهرستان بابل و ضرب و شتم وی، مرد مهاجم دستگیر شد و به 

ضرب و شتم سرباز جوان اعتراف کرد.
به گزارش همشهری، چند روز پیش در یکی از میادین شهرستان 
بابل در استان مازندران اتفاق عجیبی رخ داد. سرباز راهور هنگام 
کنترل ترافیک متوجه تخلف راننده یک خودروی سواری شد و 
دفترچه اش را به دست گرفت تا راننده خاطی را جریمه کند. راننده 
با دیدن این صحنه عصبانی شد و از سرباز خواست که از نوشتن 
برگه جریمه خودداری کند اما وقتی با وظیفه شناسی سرباز جوان 
روبه رو شد به او حمله و شروع به ضرب وشتم وی کرد. شاهدانی که 
در آن نزدیکی بودند با استفاده از تلفن همراه شروع به فیلمبرداری 
از صحنه حمله مرد عصبانی به سرباز بی گناه کردند و دقایقی بعد 
بود که کلیپ این حادثه در شبکه های اجتماعی پیچید. همزمان 
با این اتفاق، تیمی از مأموران پلیس وارد عمل شدند و در جریان 
تحقیقات اولیه، مرد مهاجم را شناسایی و ظرف چند ساعت محل 
زندگی او را محاصره و وی را دستگیر کردند. متهم پس از انتقال 
به اداره پلیس به ضرب و شتم سرباز جوان اعتراف کرد و گفت: من 
کارمند یکی از ادارات هستم و آن روز بعدازظهر در حال رفتن به 
خانه بودم که مرتکب تخلف رانندگی شدم. همان لحظه بود که 
سرباز جوان متوجه ماجرا شد و اقدام به نوشتن برگه جریمه کرد 
و من که در آن لحظات به دلیل گرسنگی زیاد عصبانی شده بودم 
کنترلم را از دست دادم و با حمله به سرباز جوان او را کتک زدم. 
متهم با ابراز ندامت و پشیمانی از این اقدام و اینکه نتوانسته بود 
جلوی عصبانیت خود را بگیرد، از سرباز جوان عذرخواهی کرد و 
به گفته سرهنگ محمدزمان شالیکار، فرمانده انتظامی شهرستان 

بابل، پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

جزئيات چاقوکشی در دانشگاه 
اصفهان 

به دنبال مجروح شدن یک دانشــجوی دختر در دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان با ضربات چاقو، مدیر دفتر حوزه ریاست این 

دانشگاه جزئیات تازه ای از این حادثه را تشریح کرد.
به گزارش ایرنا، نورالدین ســلطانیان گفت: چند روز پیش یک 
دختر دانشجو توسط پســری که یکی از همکالسی های او بود 
مورد حمله با چاقو قــرار گرفت و بر اثر 4ضربــه وارده به بدن، 
مصدوم و راهی بیمارستان شد که وضعیت وی در زمان حاضر 
مساعد است و احتمال دارد امروز یا فردا از بیمارستان مرخص 
شود. وی با بیان اینکه حادثه مضروب شدن این دانشجوی دختر 
شنبه 27فروردین جاری در دانشگاه اتفاق افتاد، اظهار داشت: 
فرد ضارب، دانشجوی ترم 4پرستاری و دارای سابقه ضرب و شتم 
و تعلیق از 2ترم تحصیلی است. سلطانیان با اشاره به اینکه فرد 
ضارب از دانشجویان خوابگاهی است، ادامه داد: وی دارای سابقه 
اختالل و افکار پارانویید بوده و به دلیل ظنی که به همکالسی خود 
درباره امور دانشگاهی داشته است، این اقدام را انجام داد. وی با 
بیان اینکه خانواده دختر دانشــجوی مضروب از این دانشجوی 
پسر شکایت کرده است، خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان نیز با طرح شکایتی از جنبه عمومی جرم، تشویش اذهان 
و به هم زدن نظم دانشگاه از این فرد شکایت کرده است. وی با بیان 
اینکه این دانشجو تحت نظارت مرکز مشاوره دانشگاه بوده است، 
گفت: بدون شک پرونده این دانشجو در کمیته انضباطی دانشگاه 
نیز پیگیری خواهد شد. سلطانیان با بیان اینکه نمی توان برای تک 
تک دانشجویان، یک نیروی انتظامات و محافظ در داخل دانشگاه 
درنظر گرفت، تصریح کرد: همه اقدامات الزم برای تامین امنیت 
در سطح دانشگاه انجام می شــود اما برخی مواقع ممکن است 

چنین حوادث غیرقابل پیش بینی اتفاق بیفتد.
یادداشت

کوتاه از حادثه

تحقیقات قضایی در پرونده جنجالی قتل و سربریدن 
زن جوان به دســت شــوهرش در اهواز بــا صدور 
کیفرخواست در دادســرا به پایان رسید و با ارسال 
پرونده به دادگاه قرار است به زودی عامل این جنایت 

هولناك محاکمه شود.
به گزارش همشهری، روز شنبه 16بهمن ماه سال 
1400مرد جوانی به نام سجاد همسر 17ساله اش به 
نام غزل را در یکی از خیابان های اهواز به قتل رساند 
و پس از جدا کردن سر مقتول آن را مقابل مردم به 
نمایش گذاشت. قاتل و مقتول دخترعمو و پسرعمو 
بودند و هنگام وقوع این جنایت، تعداد قابل توجهی 
شاهد آن نبودند اما ساعتی بعد وقتی فیلم ضبط شده 
از جنایت در شبکه های اجتماعی دست به دست شد، 
افراد زیادی این صحنه دلخراش را تماشا کردند و از 
آنچه اتفاق افتاده بود با خبر شدند. آنطور که شواهد 
نشان می داد، این جنایت با انگیزه های ناموسی اتفاق 
افتاده و بازار گمانه زنی ها در این باره داغ بود تا اینکه 
چند روز بعد مادر ســجاد و پدر غــزل ناگفته های 
اختالفات این زوج جوان را بازگو کردند. مادر سجاد 
در این باره گفت: غزل با وجود اینکه یک فرزند داشت 

حدود 4 ماه قبل از حادثه، از خانه بیرون رفت و یک 
هفته بعد فهمیدیم به ترکیه رفته است. او از طریق 
اینستاگرام با شخصی سوری آشنا شد. این مرد به 
غزل ابراز عالقه و او را وابســته خودش کرده بود. به 
محض اینکه غزل به ترکیه رفت، این مرد او را به عقد 
خود در  آورد و زندگی جدیدی را شــروع کرد. غزل 
که همه جوره به این مرد سوری اعتماد کرده بود کم 
کم شروع به ارسال عکس های خود با آن مرد کرد. 
پسرم هر روز بیشتر از دیروز کنترل خود را از دست 
می داد و نمی توانست بر اعصابش مسلط باشد. او در 
بازار کار می کرد و اطرافیان چپ و راســت غیرت و 
مردانگی اش را تحریک می کردند. در محله و خیابان 
مستقیم و غیرمستقیم با طعنه، آبروریزی غزل را به 
رخ ما می کشیدند و بابت این مســئله بحث و دعوا 
کرده بودیم. همسایه ها کاماًل از شرایطی که اتفاق 
افتاده اطالع داشتند اما به جای دلداری، احساسات 
پسرم را تحریک می کردند تا اینکه شوهرم و پدر غزل 
به ترکیه رفتند و او را برگرداندند.از سوی دیگر پدر 
غزل که برای بازگردانــدن دخترش به ایران تالش 
زیادی کرده بود، جزئیات سفر پرماجرای دخترش 

به ترکیه را بازگو کرد و گفت: خواسته اش مجازات 
سجاد است. او در این باره گفت: حدود یک هفته در 
کمپ ها و ادارات مختلف ترکیه دنبال غزل بودیم تا 
اینکه پلیس مرد سوری را در کمپ مرسین دستگیر 
کرد و ما توانستیم غزل را پیدا کنیم. دخترم به اشتباه 
خودش اعتراف کرد و گفت: قاچاقچیان انسان او را 
به ترکیه کشانده اند. می دانستیم ممکن است سجاد 
بالیی بر سر غزل بیاورد. به همین دلیل من او را به 
خانه خودم بردم اما یک روز بعد وقتی از خانه بیرون 
رفتم پدر سجاد به خانه مان آمد و از غزل خواست تا 
برای حفظ جانش همراه او به کالنتری بروند اما در 
میان راه سجاد جلوی ماشین شان را گرفت و دخترم 
را به قتل رساند. با اینکه سجاد برادرزاده ام است اما 
من رضایت نمی دهم. از سجاد شــکایت کردم و 
خواسته ام قصاص است. حاال با گذشت بیش از 2 ماه 
از وقوع قتل دادستان اهواز از تکمیل تحقیقات در 
این باره و صدور کیفرخواست خبر می دهد. صادق 
جعفری چگنی در این باره گفت: به دنبال وقوع قتل 
زن جوان اهوازی و انتشار تصاویری از اقدام قاتل در 
یکی از خیابان های شهر، عامالن این قتل دستگیر 

شــدند. او ادامه داد: با رسیدگی فوق العاده توسط 
بازپرس ویژه قتل مرکز استان، تحقیقات تکمیل 
و باتوجه به شکایت اولیای دم درخصوص متهمان 
ازحیث جنبه خصوصی و مطالبه قصاص و اقدامات 
مجرمانه دیگر متهم که باعث اخالل در نظم عمومی 
وجریحه دار کردن احساســات مردم شــده بود، 
کیفرخواست صادر و برای آنها تقاضای اشد مجازات 
کرده و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری 

یک استان ارسال شد.

همسايه ها، سارقان حرفه ای را به 
دام انداختند

آخرین عضو باند سرقت از منازل پایتخت هنگامی که قصد 
فرار از داخل خانه ای در پایتخت را داشــت خود را در جمع 

همسایه ها دید و توسط آنها دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، هجدهم فروردین ماه امســال، یکی از 
شــهروندان در تماس با مرکز فوریت های پلیسی از دستگیری 
یک سارق منزل خبر داد. دقایقی بعد گروهی از مأموران کالنتری 
نارمک راهی محل حادثه در خیابان ســبالن شده و با سارقی 
روبه رو شدند که توسط مردم دستگیر شده بود. آنطور که شاهدان 
می گفتند متهم هنگام خروج از خانه ای که خالی از ســکنه بود 
دستگیر شده بود. در این شرایط متهم به کالنتری منتقل شد و 
تحت بازجویی قرار گرفت. او مدعی بود به تنهایی برای سرقت 
وارد خانه شده بود اما وقتی بازجویی های تکمیلی از او در پایگاه 
چهارم پلیس آگاهی ادامه یافت، اعتراف کرد که با همدســتی 
2نفر دیگر دست به سرقت زده است. او گفت: ما 3نفر بودیم که 
برای سرقت وارد خانه شدیم اما هنگام خروج همدستانم همراه با 
اموال مسروقه  از آنجا فرار کردند و من توسط  مردم دستگیر شدم. 
به دنبال  اعترافات متهم، مأموران با مجوز  قضایی راهی مخفیگاه 
همدستانش  شدند و آنها را نیز دستگیر کردند.  دستگیرشدگان 
به ســرقت منزل با همکاری یکدیگر اعتراف کردند و گفتند از 
فروش اموال مسروقه 50میلیون تومان نصیب شان شده است 
و انگیزه شان از سرقت تامین هزینه های مواد مخدر مصرفی شان 
بود. سرهنگ سعید مجیدی، رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی 
پایتخت در این باره گفت: با اعتراف صریح متهمان هر 3 سارق 
با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند و تحقیقات پلیسی برای 

دستگیری مالخر و کشف اموال مسروقه ادامه دارد.

پرونده قتل  هولناک  زن اهوازی در دادگاه کيفری

مرد بازنشسته همسر و دخترش را به قتل رساند

کوهستان های غربی، مخفيگاه دزدان مسلح 

»پدرم زخمی شــده و حالش خوب نیســت،  مادر و 
خواهرم هم در ســالن پذیرایــی خوابیده اند و بیدار 
نمی شوند.« این تماس عجیب پسر 7ساله با عمه اش 
راز جنایتی هولناك در پایتخت را فاش کرد. جنایتی که در جریان آن 

مردی همسر و دختر نوجوانش را به قتل رساند.
به گزارش همشــهری، بامداد دیروز سه شــنبه، تلفن قاضی محمد 
حســین زارعی بازپرس ویژه قتل به صدا درآمد تــا مأمور کالنتری 
164قائم گزارش قتل 2نفر را به او اعالم کنــد. به دنبال این تماس، 
بازپرس جنایی به همراه تیمی از مأموران تجسس پلیس آگاهی در 
محل حادثه که طبقه اول ساختمانی در شــمال شرق پایتخت بود 

حضور یافتند.
آنها پس از ورود به آپارتمان با اجساد مادر و دختری مواجه شدند که 
در سالن پذیرایی افتاده بودند. کنار اجساد پدر خانواده که حالت عادی 
نداشت با دست و پای خون آلود نشسته و به آنها خیره شده بود. هنوز 
به درستی مشخص نبود ماجرا از چه قرار است و تیم جنایی در ادامه 
دریافت که مقتوالن مادر 47ساله و دختر 15ساله خانواده هستند که 
آثار کبودی روی گردنشان نشان می داد که آنها بر اثر خفگی جانشان 
را از دست داده اند. صحنه قتل نشان می داد که عامل این دو جنایت 
کسی جز پدر خانواده نیست که در همان ابتدا بازداشت شد. در محل 

جنایت خواهر قاتل نیز حضور داشت ووحشت زده بود.
او کســی بود که پلیس را از این جنایت هولناك باخبر کرده بود. او 
گفت: چند ساعت پیش پسر 7ساله برادرم به من زنگ زد و گفت که 
حال پدرش خوب نیست. او ادامه داد که پدرش زخمی شده و مادر و 
خواهرش نیز خوابیده اند. بعد از من خواست تا خودم را به خانه شان 

برسانم. او ادامه داد: پس از این تماس با برادرم تماس گرفتم که متوجه 
شدم حالت نرمالی ندارد. او از من خواست به خانه اش بروم و پسرش 
را با خودم به خانه ام ببرم تا چند روزی پیش من باشد. تماس مرموز 
برادرزاده ام و حرف های عجیب برادرم وحشت به جانم انداخت. من 
که به شدت نگران شده بودم خودم را به خانه برادرم رساندم و با صحنه 
هولناکی مواجه شدم. آنطور که متوجه شدم برادرم، همسر و دخترش 

را به قتل رسانده و اقدام به خودزنی کرده بود.
مرد 57ساله به دست ها و پاهایش آسیب رسانده و خودش را زخمی 
کرده بود. او که به نظر می رسید شرایط روحی مناسبی ندارد سکوت 
کرده بود و حرفی نمی زند. مأموران در ادامه به ســراغ پســر 7ساله 
خانواده رفتند. کسی که ظاهرا شــاهد جنایت پدرش بوده است. او 
در شوك بود و تنها چند جمله به مأموران پلیس گفت. »من صبح به 
مدرسه رفتم و وقتی به خانه برگشتم فکر کردم مادر و خواهرم داخل 
پذیرایی خوابیده اند. بعد پدرم خودش را زخمی کرد. من ترسیده بودم 
و چندین ساعت همانجا نشســته بودم. تا اینکه پدرم از من خواست 
به عمه ام زنگ بزنم و از او بخواهم به دنبــال من بیاید و مرا با خودش 
به خانه اش ببرد. شواهد حکایت از این داشــت که مرد میانسال که 
بازنشســته بود، پس از قتل همســر و دختر اقدام به خودزنی کرده 
است. به گفته تیم پزشــکی قانونی حدود 24تا 48ساعت از جنایت 
می گذشت و در همه این مدت پسربچه 7ساله در خانه و کنار اجساد 

مادر و خواهرش بوده است.
در ادامه تحقیقات سرانجام عامل جنایت به حرف آمد و چند جمله به 
تیم جنایی گفت. او توضیح داد: من همسر و دخترم را به قتل رساندم. 
وی ادامه داد: مدتی بود با همسرم دچار اختالف شده بودم. او پشت سر 

من حرف می زد و بدگویی می کرد تا اینکه چند روز قبل متوجه شدم 
همسرو دخترم برایم پاپوش درســت کرده اند. از دست آنها به شدت 
عصبانی شــدم و تصمیم گرفتم آنها را تنبیه کنم. اصال نمی دانم چه 
شد که آنها را خفه کردم و جانشان را گرفتم. پس از این حادثه اقدام 

به خودزنی کردم تا به زندگی خودم پایان بدهم.
تحقیقات نشان می دهد که متهم به قتل اعتیاد به مواد مخدر ندارد اما 
با توجه به شرایط موجود این احتمال مطرح شده که او شرایط روحی 
مناسبی نداشته است. هم اکنون او برای درمان به بیمارستان منتقل 
شده و اجساد نیز به پزشکی قانونی. تحقیقات نیز در این زمینه برای 

مشخص شدن جزئیات بیشتر ادامه دارد.

اعضای باند سرقت مسلحانه که 
برای گمراه کردن مردم و پلیس 
از زنی جوان و کودکی خردسال 
به عنوان همدست اســتفاده می کردند در آخرین 
سرقت خود با مأموران پلیس درگیر شده و 2نفر 
از آنهــا را زخمی کردند. متهمان کــه در جریان 
عملیات ویژه پلیس دستگیر شده بودند دیروز به 
محل سرقت بازگشتند تا صحنه تیراندازی خونین 
به ســوی مأموران را بازســازی کنند. به گزارش 
همشهری، شــامگاه 16بهمن به مأموران پلیس 
پایتخت خبر رســید که اعضای یک باند سرقت 
قصد دســتبرد به خانه ای ویالیی در میرداماد را 
دارند. آنطور که شاهدان می گفتند سارقان 3مرد 
جوان بودند که یک زن و کودکی خردســال هم 

همراهشان بودند.
در این شــرایط گروهــی از مأمــوران عملیاتی 
ســرکالنتری ســوم پایتخت راهی محل حادثه 
شدند. یکی از ســارقان به محض دیدن مأموران 
همراه با زن و کودکی که همراهش بودند ســوار 
بر یک پژو207 شــدند و2ســارق دیگر نیز سوار 
بر موتورســیکلت راه فرار را در پیش گرفتند. اما 
مأموران سد راهشــان شــدند و آنها برای فرار از 

مخمصه شروع به تیراندازی کردند. یکی از مأموران 
از ناحیه شکم هدف گلوله قرار گرفت و دیگری از 

ناحیه دست و سارقان نیز پا به فرار گذاشتند.

تعقيب و گريز 
عملیات تعقیب ســارقان آغاز شــد و بــا وجود 
اخطارهای ماموران، سارقان مسلح حاضر نبودند 
خودشان را تسلیم کنند. راننده پژو207 به شکلی 
دیوانــه وار در خیابان رانندگــی می کرد تا اینکه 
مأموران پس از شلیک چند تیر هوایی، الستیک 
خودرو را هدف قرار دادند. با وجــود اینکه ادامه 
مسیر برای دزدان دشوار شده بود اما آنها همچنان 
به فرار ادامه دادند تا اینکه پس از ساعتی تعقیب 
و گریز مأموران توانســتند خودروی ســارقان را 
متوقف کرده و آنها را که مردی جوان همراه همسر 
و فرزند خردسالش بودند دستگیر کنند. 2سارق 
دیگر اما که سوار موتورسیکلت بودند توانستند فرار 
کنند. در بررسی های صورت گرفته مشخص شد 
که اعضای این باند برای اینکه کسی به آنها شک 
نکند، زن جوان و کودك خردســال را نیز همراه 
خود می بردند. آنها برای انجام سرقت از پالك های 
سرقتی اســتفاده می کردند و توانســته بودند به 

خانه های زیادی دستبرد بزنند.
پايان 2ماه فرار 

از آن زمان تحقیقات برای بازداشت 2عضو فراری 
این گــروه ادامه داشــت و این در حالــی بود که 
2ماموری که در تیراندازی دزدان مجروح شــده 
بودند از خطر مرگ نجات یافته و تحت درمان قرار 

گرفته بودند.
پس از 2مــاه تالش مأمــوران پلیــس موفق به 
شناسایی مخفیگاه متهمان در کو هستان های غرب 
کشور شــده و در نهایت توانستند آنها را دستگیر 
کنند. در بازرسی از مخفیگاه آنان، سالح، فشنگ 
و تجهیزات مربوط به سرقت کشف شد و متهمان 
به اداره یکم پلیس آگاهی پایتخت منتقل شــده 
و به سرقت های ســریالی اعتراف کردند. اعضای 
این گروه که 5نفر )4مرد و یک زن( هستند صبح 
دیروز به محل سرقت و تیراندازی منتقل شدند و 
به بازسازی صحنه پرداختند. در جریان بازسازی 
صحنه، ســرهنگ مرتضی نثاری، معاون جرایم 
جنایی پلیــس آگاهی پایتخت گفــت: متهمان 
16بهمن1400 وارد خانه ای در محدوده میرداماد 
شدند تا به آنجا دســتبرد بزنند اما به دلیل اینکه 
خانه مجهز به سیستم های امنیتی بوده نقشه شان 
برای سرقت ناکام ماند. آنها سپس وارد ساختمان 
دیگری شدند که با صاحب خانه مواجه شده و پا 
به فرار گذاشتند. آنها همچنان به دنبال سوژه تازه 
بودند و بعد وارد سومین ساختمان شدند که یکی از 
همسایه ها متوجه رفتارمشکوك آنها شده و پلیس 
را خبر کرد. سرهنگ نثاری ادامه داد: وقتی مأموران 
رسیدند متهمان شروع به تیراندازی کردند که یکی 
از مأموران کالنتری از ناحیه شکم و دیگری از ناحیه 
دست هدف گلوله قرار گرفته و زخمی شدند. وی 
خاطرنشان کرد: اعضای این باند سابقه دار هستند 

که تحقیقات از آنها ادامه دارد.

سارقان مسلح که در جريان فرار از دست پليس 2مامور را مجروح کرده بودند صحنه جرم را بازسازی کردند

تماس پسرخردسال با عمه راز جنايت را فاش کرد

پشیمانی سرکرده باند
سرکرده باند که به سمت مأموران تيراندازی 
کرده می گويد قصد داشــته به سمت ديوار 
شليك کند اما به دليل مصرف قرص خواب حالت عادی نداشته 

و بی اختيار مأموران را هدف قرار داده است!
چند وقت بود که سرقت می کرديد؟

ما تازه کارمان را شروع کرديم و آن شب نخستين باری بود که 
من اسلحه به دست می گرفتم. از طرفی قرص خواب مصرف کرده 
بودم و منگ بودم. مقابل ساختمانی رفتيم و می خواستيم وارد 
شويم اما ناگهان پليس رسيد. رفيقم گفت فرار کن. من هم با 
تمام قدرت دويدم اما پليس تيراندازی  کرد. من هم برگشتم و 

2تير به سمت ديوار شليك کردم که به مأموران برخورد کرد.
2تير به 2 مأمور شــليك کردی بعــد می گويی 

می خواستم به ديوار بزنم؟
حالت عادی نداشتم. واقعا می خواستم به ديوار شليك کنم.

چرا اسلحه با خودت حمل می کردی؟
برای اينكه گيرنيفتم.که هروقت احساس خطر کردم از اسلحه 
استفاده کنم. البته من در شهرســتانمان دشمن دارم و فكر 
می کردم هر لحظه ممكن است دنبالم بيايند. برای همين اسلحه 

داشتم. می دانستم اگر من نزنم آنها مرا می زنند.
برگرديم به ماجرای ســرقت،  خانه هــا را چطور 

شناسايی می کرديد؟
دوستانم شناسايی می کردند. من و آنها همشهری هستيم.

نقش آن زن و کودک در سرقت ها چه بود؟
او با يكی از اعضای گروه بود که گاهی به همراه فرزندش برای 

سرقت همراه ما می آمد.
اگر تيری که شليك کردی باعث شهادت مأموران 

می شد، چه می کردی؟
خدا به جوانی ام رحم کرد. به خانواده ام رحم کرد. 21سال بيشتر 

سن ندارم و اگر اين اتفاق افتاده بود حتما اعدام می شدم. 
بعد از سرقت کجا پنهان شدی؟

به مناطق کوهستانی در غرب کشور  رفته بودم و مدتی آنجا 
مخفی شده بودم.  اصال فكرش را نمی کردم پليس مرا شناسايی 

کند اما اشتباه می کردم. 
سابقه داری؟

سابقه درگيری دارم اما سرقت نه. اين بار هم اشتباه کردم.

گفت وگو گزارش

داخلی

ادامه از 
صفحه اول

نجات از مرگ
2مأمور جوانی که شب حادثه هدف تيراندازی قرار گرفتند نيز در محل بازسازی صحنه 
حضور دارند. گروهبان يكم مهدی ابوترابی می گويد از ناحيه شكم گلوله خورده و زنده 
ماندنش را معجزه می داند. وی ادامه می دهد: من آن شب وقتی گلوله خوردم با خود گفتم کارم با اين 
دنيا تمام شده است اما به خواست خدا زنده ماندم. وی ادامه می دهد: به همراه همكارم گروهبان يكم 
رضا بهرامی در حال گشت زنی بوديم که مرکز پيام، خبری اعالم کرد مبنی بر حضور سارقان در محل. 
پس از دريافت اين گزارش به محل اعزام شديم و ديديم دو نفر از متهمان با ديدن ما از در منزل به سمت 
خودروی207 که سر کوچه پارک شده بود شروع به دويدن کردند. همكارم دستور ايست داد اما آنها 
توجه نكردند و به فرارشان ادامه دادند و ما هم طبق قانون به کارگيری سالح، اقدام به تيراندازی کرديم. 
ناگهان يكی از متهمان با اسلحه کلت کمری يك تير به شــكم من شليك و يك تير هم به بازوی چپ 

همكارم. پس از آن من از هوش رفتم و وقتی چشمانم را باز کردم در بيمارستان بودم.

مکث

ول
مقت


