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گروگانگیری مرگبار با پرتاب 2 نارنجک

واحدهای متخلف عالوه بر جریمه پلمب هم بشوند
اعمال جریمه برای واحدهــای متخلف که کاالها را به چند 
برابر قیمت می فروشند یا کم فروشی می کنند به اندازه کافی 
بازدارنده نیست و بهتر اســت عالوه بر این کار کاالهای آن 
واحد صنفی را مصادره کرده و بیــن نیازمندان توزیع کنند 
و در واحد متخلف را نیز پلمب کنند. اگر چند مورد اینگونه 
اجرایی شود شاید دیگر کمتر فروشگاه و مغازه ای جرأت کند 

کم فروشی و گرانفروشی کند.
راحج پور از تاکستان قزوین

ناوگان ریلی در مسیر مشهد به شهرهای مختلف نوسازی شود
قطارهای مشهد به شــهرهای مختلف به خصوص در مسیر 
شهرهای شمالی که مدام در معرض رطوبت قرار می گیرند 
بسیار فرسوده شده اســت. تقریبا اکثر قطارها در سرمایش 
و گرمایش مشــکل دارند. چه زمانی قرار است این ناوگان 

نوسازی شود؟
عباس از کرج

پس از جدایی یارانه ندارم 
پس از جدایی از همسرم به رغم اعالم تفکیک یارانه به ستاد 
مربوطه و با گذشت چند سال هیچ دریافتی نداشته ام. کارمند 
و مستأجرم و نیازمند یارانه. چه باید بکنم که از سال 92یارانه 

نگرفته ام.
ایرانی از تهران 

افراد متمول یارانه بگیر خودشان انصراف دهند
برخی افــراد یارانه بگیــر واقعا اســتحقاق دریافت یارانه 
ندارند و قبل از آنکه مســئوالن آنها را شناســایی کرده و 
یارانه شان را قطع کند جا دارد آنها خودشان داوطلبانه از 
دریافت یارانه انصراف دهند که این کار به عدالت و انصاف 

نزدیک تر است.
محمدی از تهران 

در اجرای حکم های جدید کارمندان و بازنشستگان تعلل 
نشود

ماه دوم سال به پایان رسیده است و همچنان با رقم پارسال 
دریافتی داریم. واقعا گیج شــده ایم که چه کنیم. به عنوان 
بازنشســته حقوق 1400را می گیرم و پســرم هم تاکنون 
فقط علی الحساب دریافت کرده اســت. نمی دانیم چگونه 
برنامه ریزی کنیم و با این ارقام فعلی چه اهدافی را می توانیم 
به انجام برســانیم. مثال آیا می توانیم رقمــی به اجاره خانه 
بیفزاییم. همه اینها در گروی احکام جدید و روشــن شدن 
تکلیف دریافتی نهایی من و پســرم است تا بتوانیم خانواده 

5نفره مان را مدیریت کنیم.
جنانی از قم

طرح های حمایت از فرزندآوری مستمر باشد
وقتی زوج ها اطمینان حاصل کنند که ثبات اقتصادی هست 
و طرح ملی حمایت از فرزندآوری کافی و مستمر است و روند 
زندگی و اقتصادشان را در مضیقه قرار نمی دهد اگر خودشان 
عذرهای دیگری نداشته باشند، قطعا در این راه خیر و رحمت 

و پرافتخار ترغیب خواهند شد.
ذاکری از تهران

برای جداســازی یارانه زوج های جوان از خانواده پدری 
فکری بکنند

به عنوان دختر تحت تکلف پدر، یارانه ام به حساب پدرم ریخته 
می شد. پس از ازدواجم در سال 99هم این روال ادامه دارد. آیا 
تمهیدی برای جداسازی یارانه متاهالن جدید از خانواده ها دیده 
نشده است. با شماره ای که از سازمان هدفمندی داشتم تماس 
گرفتم گفتند کافیست یارانه تان را از پدرتان بگیرید! شرعا معلوم 
نیست که بعد از ازدواج همچنان مشمول دریافت یارانه ام یا خیر 
در ثانی چگونه به خانواده ام چنین چیزی را بگویم. اگر سازو کار 

این موضوع خودکار و قانونی باشد بهتر نیست؟
سیدپور از فراهان

برای کنترل بازار کاغذ تمهیدی بیندیشند
در شــرایط اقتصادی فعلی و در گیرودار مسائل مربوط به 
کاالهای اساسی و ارز ترجیحی و غیره توجه به کاالهایی 
مانند کاغذ به حاشــیه رفته اســت درحالی که کاغذ جزو 
واجبات جامعه ایرانی و اسالمی ماست و اشاعه فرهنگمان 
نیازمند چاپ کتاب و نشر آن است. جا دارد مسئوالن پیش 
از اینکه دیر شــود راهکاری برای ارزان تر شدن کاغذ پیدا 
کنند و مدیریت بازار را به دست بگیرند تا دست سودجویان 

قطع شود.
کلباسی از تهران

ساعت حرکت قطارهای تهران- ساری با توجه به فصل 
تنظیم شود

قطار تهران به ساری در نیمسال اول در ساعت 7بامداد به 
سمت ســاری حرکت می کند اما در نیمسال دوم به جای 
آنکه ساعت اندکی جلوتر برود تا در تاریکی هوا مشکالت 
کمتری برای رسیدن به ایستگاه ایجاد شود، ساعت حرکت 
قطار از تهران به سمت ســاری 5و 50دقیقه بامداد است. 
درحالی که همه جا برای تنظیم حرکت، فصل و ساعت را 

دقیق درنظر می گیرند.
توکلی شهمیرزادی از قائمشهر

مابه التفاوت حقوق بازنشستگان را زودتر بدهند
حضوری به ســازمان تأمین اجتماعی که در چند قدمی 
خانه مان اســت مراجعه کردم تا در مــورد زمان پرداخت 
مابه التفاوت ها ســؤال کنم. آنجا به مــن گفتند گویا فعال 
خبری از این پرداخت نیست. سؤال این است که با حقوق 
سال 1400و تورم دو برابری چگونه در سال 1401زندگی 

کنیم؟
خوش بین از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

مرگ 2قاچاقچی به ضرب گلوله پلیس 
تعقیب و گریز پلیس و قاچاقچیان مسلح در شهرستان داراب 
با کشته شدن 2قاچاقچی و کشــف 23کیلو مخدر شیشه از 

آنها پایان یافت.
به گزارش همشــهری، ظهر دیــروز مأموران پلیــس مبارزه با 
مواد مخدر شهرســتان داراب در استان فارس در جریان اقدامات 
اطالعاتی متوجه شدند که اعضای یک باند قاچاق شیشه با یک 
محموله بزرگ قصد ورود به این شهر را دارند. مأموران که موفق 
شده بودند مشــخصات خودروی قاچاقچیان و زمان حرکت آنها 
به سوی داراب را به دست آورند، به کمین آنها نشستند و به محض 
مشــاهده خودروی پژو 405 قاچاقچیان، به راننده دستور ایست 
دادند. راننده اما به ســرعت خودرو افزود و قصد فرار داشــت که 
عملیات تعقیب آنها آغاز شد و در همین هنگام قاچاقچیان مسلح 
برای فرار از دست پلیس اقدام به تیراندازی به سوی خودروی آنها 
کردند. مأموران با دیدن این صحنه شروع به تیراندازی به سمت 
قاچاقچیان کردند که در جریان این درگیری مسلحانه، خودروی 
پژو 405 متوقف شد و یکی از قاچاقچیان بالفاصله از آن پیاده شد  
و با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه توانست از دست مأموران 
فرار کند. به گفته سردار رهام بخش حبیبی، فرمانده انتظامی استان 
فارس، وقتی مأموران به خودروی پژو نزدیک شدند، دریافتند که 
2نفر از قاچاقچیان هدف گلوله پلیس قرار گرفته و کشته  شده  اند. 
وی ادامه داد: در بازرسی خودروی پژو 23کیلو مخدر شیشه و یک 
اسلحه جنگی و مقادیری مهمات کشف شد. این در حالی بود که در 
جریان این عملیات یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 دیگر نیز 
با 3سرنشین که اسکورت و پشتیبانی محموله قاچاق بودند، توقیف 
و سرنشینان آن نیز دستگیر شدند. براساس این گزارش، تحقیقات 

برای دستگیری قاچاقچی فراری ادامه دارد.

مرگ  اسرارآمیز پیرمرد تنها 
به دنبال مرگ مرموز پیرمردی در تهــران، مردی جوان که برای 

پرستاری از او استخدام شده بود تحت تعقیب قرار گرفت.
به گزارش همشهری، چند روز قبل خانواده مردی سالخورده راهی 
دادسرای جنایی تهران شدند و به بازپرس اعالم کردند که پدرشان 
به قتل رسیده است. یکی از پســرهای این مرد به قاضی مصطفی 
واحدی بازپرس شعبه یازدهم دادسرای جنایی تهران گفت: پدرمان 
تنها زندگی می کرد و چون ما فرزندانش مشغله های کاری داشتیم 
تصمیم گرفتیم به یک شرکت خدماتی معتبر مراجعه و فردی را 
برای نگهداری از او استخدام کنیم. وی ادامه داد: پدرمان مشکل 
خاصی نداشت اما چون تنها بود و باید سر وقت داروهایش را مصرف 
می کرد، به نتیجه رسیدیم بهتر است فردی به صورت شبانه روزی 
برای انجام امور خانه و دادن داروهایش سروقت استخدام شود که 
پس از پرس وجو و تحقیق فراوان مردی که سال ها در یک شرکت 
خدماتی معتبر کار می کرد برای پرســتاری و انجام امور کارهای 
پدرم استخدام شد اما او پدرم را به کام مرگ فرستاد. وی گفت: پس 
از استخدام این مرد، پدرم حالش بدتر شد به حدی که همسایه ها 
به من زنگ زدند و گفتند پدرتان حالش خوب نیست. آنها مدعی 
بودند که احتماال مردی که به تازگی استخدام شده به پدرم داروی 
خواب آور می دهد چرا که او بارها در کوچه تعادلش را از دست داده و 
به زمین خورده است. آنها می گفتند که پدرم همیشه سرحال بوده 
اما اکنون حالش خوب نیست. پس از تماس همسایه ها با مردی که 
از پدرم مراقبت می کرد تماس گرفتم و او مدعی شد که داروهای 
پدرم را سر وقت به او می دهد اما به نظر می رسید پدرم حالش خوب 
نیست. پس از آن، به خانه پدرم رفتم و متوجه شدم که از هوش رفته 
و حالش خوب نیست. فورا او را به بیمارستان انتقال دادم اما پدرم به 
کما رفت و پس از مدتی فوت شد. پس از بستری شدن پدرم، مردی 
که از او مراقبت می کرد فراری شد و پزشکان نیز اعالم کردند علت 
مرگ پدرم مسمومیت با مواد مخدر شیشه بوده است. درصورتی که 
پدرم حتي سیگار هم نمی کشید. ما احتمال می دهیم که پرستار 
خانگی،  مواد مخدر شیشه را داخل کپسول های پدرم می ریخته و 
به او می داده تا عمدا وی را به کام مرگ بفرســتد اما از انگیزه اش 
بی خبر هستیم. با شکایت این خانواده مدیردفتر خدماتی به دادسرا 
احضار شد و گفت تا به حال چنین مشکلی نداشته است. وی گفت: 
مردی که از او شــکایت شده از کارمندان شــرکت بود که حدود 
5سالی می شــد با ما کار می کرد و مشکل خاصی نداشت اما چند 
وقت قبل تسویه حساب کرد و رفت. هم اکنون این مرد که فراری 
شده تحت تعقیب قرار گرفته تا با تحقیق از وی اسرار مرگ پیرمرد 

تنها رازگشایی شود.

معمای دالرهای تقلبی در
 گاوصندوق مرد پولدار 

»تمام دالرهایی که داخل گاوصندوقم بود به سرقت رفته و سارق 
به جای آن دالرهای تقلبی گذاشــته اســت.« این اظهارات مرد 
ثروتمندی است که با حضور در دادسرای تهران از 2سرایدارش به 

اتهام سرقت شکایت کرد.
به گزارش همشــهری، صبح دیروز صاحب یک خانه ویالیی در 
شمال تهران راهی دادسرای ویژه سرقت شد و با شکایت از سرایدار 
قبلی و جدید خود، مدعی شد که آنها دالرهایش را دزدیده اند. وی 
به بازپرس پرونده گفت: چند ماه قبل به صرافی رفتم و بخشــی 
از ســرمایه ام را تبدیل به دالر کردم. من سال هاســت که از یک 
صرافی متعبر دالر می خرم و بعد از آخرین خرید، دالرها را داخل 
گاوصندوق گذاشتم. آخرین بار پسرم قصد رفتن به سفر خارجی 
را داشت که بخشــی از دالرها را در اختیار او قرار دادم اما وقتی 
بازگشت متوجه شدم که در کشور خارجی دچار دردسر بزرگی 
شده است. پسرم می گفت که دالرهایی که به او داده بودم تقلبی 
بوده و برایش دردسر به وجود آمده است. من که باورم نمی شد به 
سراغ دالرهای دیگر رفتم و متوجه شدم همه آنها تقلبی هستند. 
درصورتی که شک ندارم زمانی که دالرها را از صرافی خریدم تمام 
آنها اصل بودند. در این چند روز خیلی فکر کردم و به این نتیجه 
رسیدم که فردی آشــنا تمام دالرهای موجود در گاوصندوق را 
ســرقت کرده و برای ردگم کنی به جای آن دالر تقلبی گذاشته 
است. وی ادامه داد: من به سرایدار قبلی خانه ام که کلیدهای خانه 
را داشت و وقتی من ســرکار بودم تمام خانه ام را نظافت می کرد 
مشکوک هستم. او چند وقت قبل تسویه حســاب کرد و رفت و 
همین باعث شک من به او شده است. از سوی دیگر ممکن است 
کار سرایدار جدیدی که به تازگی استخدام شده هم باشد، چون 
او هم کلید خانه ام را دارد. با این شکایت، هر دو سرایدار به دادسرا 
احضار شدند تا معمای سرقت  دالرهای مرد تاجر رازگشایی شود.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

کارمند اداره امالک بعد از گروگان گرفتن همکارانش 4نفر از آنها را به قتل رساند و خودکشی کرد

همه  چیز از روزی شــروع شــد که 
پســری جوان دلباختــه دختری 
تحصیلکرده و مقیم آلمان شد. پسر 
که نه پولی داشت و نه تحصیالتی، برای فریب دختر و 
ازدواج با او، خودش را دانشجوی پزشکی معرفی کرد 
و مدعی شد که پسر یکی از جراحان معروف است، اما 
زمانی که دروغ هایش فاش شد، نقشه سرقت کشید.

به گزارش همشــهری، چند روز قبل دختری جوان 
که مسافر آلمان بود راهی اداره پلیس پایتخت شد 
و گفت به دام دزدان کیف قاپ گرفتار شده است.وی 
در توضیح ماجرای ســرقت گفت: من نقاش هستم 
و اقامت کشــور آلمان را دارم و در این مدت بارها به 
کشورهای مختلف رفته و نمایشگاه برپا کرده ام. قصد 
داشتم به زودی به آلمان و بعد از آنجا به ایتالیا بروم. 
حتی بلیت هم تهیه کرده بودم و قبل از پرواز تصمیم 
گرفتم طالهایم را بفروشم و پول آن را تبدیل به دالر 
و یورو کنم. دختر جوان گفت: روز حادثه طالهایم را 
داخل کیفم قرار دادم و ســوار بر ماشینم شدم. ابتدا 
به یک طالفروشی در شــمال تهران رفتم و پس از 
فروش طالهایم، راهی یک صرافی شدم. پس از خرید 
دالر و یورو درحالی که قصد داشــتم سوار ماشینم 
شــوم ناگهان 2 جوان موتورســوار به سمتم هجوم 
آورده و کیفم را قاپیدند. امــا من بند کیف را طوری 
انداخته بودم که تالش اول آنها نتیجه نداد. با این حال 
ترک نشین موتور، پیاده شد و به سمتم آمد و قمه ای 
از زیر لباسش بیرون آورد که با دیدن آن چاره ای جز 
تسلیم شدن ندیدم. او بند کیفم را پاره و آن را سرقت 
کرد و عالوه بر دالرها، همه مدارکم را نیز با خود برد و 

باعث شد نتوانم راهی آلمان شوم.

ردپای یک آشنا 
با این شــکایت، پرونده ای در دادسرای ویژه سرقت 
تشکیل شد و با دستور بازپرس پرونده، تحقیقات در 
این باره برای دستگیری دزدان کیف قاپ شروع شد. 
تیم تحقیق برای به دست آوردن سرنخی از سارقان 
خشن به بررسی تصاویر دوربین مداربسته ای که در 
اطراف محل ســرقت بود پرداختند تا اینکه چهره 
هردو سارق به  دست آمد. در ادامه مشخص شد که 
هردو سارق از مجرمان ســابقه دار هستند که یک 
هفته قبل تر از زندان آزاد شده اند. آنها تخصصشان 
کیف قاپی بود و با این ســرنخ مأمــوران پاتوق های 
احتمالی این دو سارق ســابقه دار را زیرنظر گرفتند 
تا اینکه هر دو چند روز قبل در عملیاتی غافلگیرانه 
دستگیر شدند. متهمان در بازجویی ها به کیف قاپی 
از دختر مقیم آلمان اعتراف کردند، اما مدعی شدند 
که از ســوی مردی به نام مهران اجیر شده اند. یکی 
از آنها گفت: من و همدســتم در زنــدان توبه کرده 
بودیم و با خود گفتیم پس از آزادی دور ســرقت را 
خط می کشــیم و با آرامش زندگی می کنیم. چون 
جوانی مان را پشت میله های زندان گذرانده بودیم و 
از این وضعیت خسته شده بودیم، اما یک هفته پس 
از آزادی یکی از دوستانمان مردی به نام مهران را به 
ما معرفی کرد و از ما خواست تا کار او را راه بیندازیم. 
ما که نمی توانســتیم »نه« بگوییم، به  خاطر رفاقت 
توبه  خود را شکستیم. مهران مشخصات دختر جوان 
)مالباخته( را به ما داد و گفت که نامزد سابقش است 
و به او خیانت کرده است. او دستمزدمان را پرداخت و 
از ما خواست تا کیف او را بقاپیم. ما هم پس از سرقت 

کیف را به او دادیم.

خواستگار فریبکار
با به دست آمدن تصویر مهران، مالباخته بالفاصله او را 
شناخت و گفت وی کسی جز خواستگار فریبکارش 
نیست. دختر جوان گفت: چند ماه قبل با مهران در 
اینستاگرام آشنا شدم و او در این مدت مرا فریب داد 
و زندگی مرا به بازی گرفت. او ادامه داد: وی می گفت 
که دانشجوی رشته پزشکی است و به زودی تخصص 
می گیرد. حتی مدعی بود که پدرش یک جراح مطرح 
است و آنقدر خوب نقش بازی کرد که حرف هایش را 
باور کردم. او هر بار که سر قرار حاضر می شد سوار بر 
خودروهای مدل باال مانند پورشه و بنز بود. تا اینکه 
یکی از دوســتانم اتفاقی با یکی از آشــنایان مهران 
برخورد کرد و متوجه شــد که او نه تنها دانشــجوی 
پزشکی نیســت بلکه تا دیپلم به زور درس خوانده و 
در یک خانواده فقیر بزرگ شــده است. وقتی پی به 
این حقایق بردم به رابطه ام با مهران پایان دادم، اما او 
دست بردار نبود و حاال متوجه شدم نقشه سرقت هم 
به دستور او اجرا شده اســت. اظهارات دختر جوان و 
اعترافات 2 کیف قاپ کافی بود تا پسر فریبکار بازداشت 
شود و او اگرچه در ابتدا خودش را بیگناه می دانست، 
اما در مواجهه حضوری با 2 کیف قاپ ناچار شد حقایق 

را بیان کند.  او گفت: وقتی در نخستین قرار با شاکی 
متوجه شدم که او پولدار است و اقامت کشور آلمان را 
دارد برای آنکه کم نیاورم، ناچار شدم دروغ به او بگویم. 
همین شد که وارد بازی عجیبی شدم و مجبور شدم 
نقش بازی کنم. وی گفت: می دانســتم اگر حقیقت 
را بگویم دختر موردعالقــه ام رهایم می کند و کم کم 
تبدیل شــدم به یک دروغگوی حرفه ای. حتی برای 
فریب او ماشین های مدل باال برای چند ساعت اجاره 
می کردم و قصدم این بود که بــا او ازدواج و به آلمان 
مهاجرت کنم، اما سرانجام دستم رو شد و دختر جوان 
حاضر نشد با من ازدواج کند. آنجا بود که پایان ماجرا به 
انتقام جویی ختم شد. وی ادامه داد: چون در این مدت 
ارتباطم با دختر جوان صمیمی شده بود، خبر داشتم 
که قرار است به زودی بخشی از طالهایش را بفروشد و 
تبدیل به دالر و یورو کند. به همین دلیل 2 روز تمام به 
همراه 2 کیف قاپ اجیر شده کشیک می دادیم تا اینکه 
روز حادثه او به طالفروشــی رفت و ما که در تعقیب 
او بودیم در فرصتی مناسب نقشــه را عملی کردیم. 
براساس این گزارش، هر سه متهم این پرونده با قرار 
قانونی بازداشت شده و برای انجام تحقیقات بیشتر در 

اختیار مأموران اداره آگاهی تهران قرار گرفتند.

کارمند سابق اداره امالک بنیاد مستضعفان ایالم 
که با همکارانش دچار اختالف شده بود با ورود به 
این اداره آنها را به گروگان گرفت و پس از تیراندازی 
و انفجار نارنجک موجب مرگ 4نفر شد و به زندگی خود نیز پایان 

داد.
به گزارش همشهری، این مرد که مدت ها در اداره اموال و امالک 
بنیاد مســتضعفان اســتان ایالم کار می کرد به دنبال اختالف با 
همکارانــش از این موضوع ناراحت شــده بــود به دنبال فرصتی 
برای انتقام گیری از همکارانش بود. این مــرد از مدتی قبل یک 
اســلحه کالشــنیکف و چند نارنجک جنگی تهیه کرد و نقشــه 
کشــید تا همکاران ســابقش را به گروگان بگیرد. ساعت 9صبح 
دیروز)چهارشــنبه( این مرد پس از اینکه بار دیگر نقشــه ای را 
که کشــیده بود مرور کرد خود را به محل کار سابقش در خیابان 
پاسداران رساند. او درحالی که اسلحه و نارنجک ها را در یک کیسه 
برنج مخفی کرده بود از در ورودی اداره گذشــت و وارد آنجا شد. 
همکارانش با دیدن او تعجب کردند و نمی دانستند برای چه کاری 
دوباره به اداره امالک آمده اســت. چند لحظــه از ورود این مرد 
نگذشته بود که او ناگهان اسلحه اش را از کیسه برنج بیرون کشید. 
او اسلحه را مسلح کرد و به طرف کارمندان گرفت و شروع به تهدید 
کرد. او برای ترساندن کارمندان چند گلوله شلیک و همه آنها را 

وادار کرد که به طبقه دوم ساختمان بروند.

انتقام گیری با نارنجک
همه از صحنه ای که شــاهدش بودند شــوکه شــده بودند. مرد 
خشمگین فریاد می کشید و همکاران سابقش را تهدید می کرد تا 
اینکه یکباره به صورت رگباری شروع به تیراندازی کرد و در ادامه 
یکی از نارنجک هایی را که در اختیار داشــت در آنجا منفجر کرد. 
این حادثه در شرایطی رقم خورد که مأموران یگان ویژه و نیروهای 

رهایی گروگان پلیس در کوتاه ترین زمان ممکن خود را به محل 
حادثه رسانده و آنجا را به محاصره کامل خود درآورده بودند. بعد 
از تیراندازی و انفجار نارنجک سکوت عجیبی در ساختمان محل 
حادثه حکمفرما شــده و به درســتی معلوم نبود که در آنجا چه 
گذشته و چه کسانی صدمه دیده اند؛ مأموران ویژه همراه با سردار 
دالور القاصی مهر، فرمانده انتظامی استان ایالم که خود نیز سالح 

به دست گرفته بود قدم به داخل ساختمان گذاشتند.

خنثی سازی  نارنجک دوم
هنوز معلوم نبــود که مــرد گروگانگیر بعد از انفجار چه نقشــه 
دیگری دارد. درحالی که تک تیراندازها از پشت بام ساختمان های 
مجاور محل حادثــه را به دقت زیرنظر گرفتــه بودند، مأموران با 
احتیاط زیادی وارد آنجا شــدند. در این لحظــات بود که ناگهان 
مرد گروگانگیر نارنجکی را به ســوی مأموران پرتــاب کرد.  که 
خوشبختانه با عکس العمل سریع یکی از ماموران به کسی آسیب 

نرسید.

خودکشی در محاصره پلیس
پرتاب دومین نارنجک توسط مرد گروگانگیر نشان می داد او ممکن 
است دســت به هر کاری بزند. به همین دلیل مأموران با احتیاط 
بیشــتری عملیات را ادامه دادند اما لحظاتی بعد از صدای شلیک 
یک گلوله دیگر خبری از مرد گروگانگیر به گوش نرسید و زمانی 
که مأموران از طریق پنجره بیرونی ساختمان توانستند وارد آنجا 
شوند معلوم شد که مرد گروگانگیر دست به خودکشی زده است. 
آنجا بود که مشخص شــد با پرتاب نارنجک از سوی وی 3نفر از 
کارمندان که 2نفر از آنها زن و ســومین نفر مــرد و فرزند معاون 

سیاسی سابق استانداری ایالم بود جان خود را از دست داده اند.
همچنین 7نفر دیگر در این حادثه مجروح شده بودند که به مراکز 

درمانی منتقل و 3نفر دیگر که در یکی از اتاق ها حبس شده بودند 
نیز آزاد شدند.

افزایش شمار قربانیان
درحالی که دقایقی بعد از پایان این گروگانگیری خونین با حضور 
بازپرس جنایی و مأموران ویژه تحقیقــات در محل حادثه ادامه 
داشت، از بیمارستان خبر رســید که یکی از مجروحان حادثه که 
دچار جراحات شدیدی شده بود روی تخت بیمارستان جانش را از 
دست داده است. به این ترتیب شمار قربانیان این حادثه با درنظر 

گرفتن مرد گروگانگیر به 5نفر افزایش پیدا کرد.

تشکیل پرونده قضایی
به دنبال وقوع این حادثه، رئیس کل دادگســتری اســتان ایالم 
جزئیات بیشــتری از این حادثه را بازگو کرد و از تشکیل پرونده 
قضایی در این خصوص خبر داد. عمــران علیمحمدی  گفت: فرد 
مهاجم که از کارمندان اداره اموال بنیاد مستضعفان استان بود با 
انگیزه شخصی و با 2قبضه نارنجک و یک قبضه سالح گرم که در 
کیسه برنج پنهان کرده بود، وارد اداره اموال بنیاد مستضعفان شد.

علیمحمدی ادامه داد: این فرد با شلیک گلوله کارمندان را به طبقه 
دوم اداره هدایت و یک نارنجک را داخل محوطه پرتاب کرد. این 
انفجار منجر به فوت 3نفــر از کارمندان د ر محل حادثه و یک نفر 
در بیمارستان شــد و در نهایت فرد مهاجم با شلیک اسلحه، خود 

را از پای درآورد.
همچنین سردار دالور القاصی مهر، فرمانده انتظامی استان ایالم 
که از همان لحظــات اولیه در محل حادثه حضور داشــت درباره 
انگیزه این مرد از گروگانگیری گفت: این فرد به دالیل مشکالت 
شخصی وارد این اداره شــده و اقدام به گروگانگیری و در نهایت 

تیراندازی به سمت عوامل این اداره کرد.

گزارش

دادسرا

چند روز پس از انتشار فیلم زورگیری از زنی در اهواز، مأموران پلیس این 
شهر موفق شدند زورگیران خشن را دستگیر کنند.

به گزارش همشهری، چند روز قبل فیلمی در فضای مجازی منتشر شد 
که نشان می داد در یکی از محله های اهواز زنی طعمه زورگیران خشن قرار 
گرفته و آنها طالهای او را به سرقت می برند. این فیلم که توسط دوربین 
مداربسته ضبط شده بود نشان می داد زنی در یک خیابان خلوت در حال 
راه رفتن است و یک پراید در سمت دیگر خیابان پارک شده که ناگهان 
یکی از سرنشینان آن از خودرو پیاده شده و به سمت زن حمله می کند و 
از پشت دستش را روی صورت و گردن زن گذاشته و او را روی زمین پرت 
می کند و راننده خودرو نیز به کمک همدستش می آید و با کمک یکدیگر 
طالهای زن را با خشونت از دستش سرقت می کنند. به دنبال انتشار این 

فیلم در شبکه های اجتماعی دستگیری سارقان به یک مطالبه عمومی 
تبدیل شد تا اینکه سرانجام زورگیران توسط پلیس دستگیر شدند. یکی 
از سارقان که متاهل و دارای فرزند اســت در جریان بازجویی های اولیه 
گفت: پدرزنم گفته بود که در این محله زنی زندگی می کند که طال دارد. 
به همین دلیل من و همدستم به ســمت این محله رفتیم و طالهای زن 
را سرقت کردیم. اما آنطور که این سارق می گوید او و همدستش از یک 
راننده تاکسی اینترنتی نیز زورگیری کرده اند. او در این باره می گوید: از 
یکی از دوستانم سیم کارتی برای نصب برنامه درخواست تاکسی اینترنتی 
گرفتم و بعد از نصب برنامه، در خواســت سفر به اهواز دادم. زمانی که به 
غیزانیه رسیدیم و راننده پیاده شد، رفیقم پشت فرمان نشست و من هم 
سوار ماشین شدم و حرکت کردیم و راننده شروع به داد زدن کرد و سوار 

یک خودروی دیگر شد و ما را دنبال کردند اما فرار کردیم. این نخستین 
مرتبه ای است که به اتهام سرقت دستگیر می شوم. قبل از این دوستانم 
سرقت می کردند و خودروهای مســروقه را برایم می آوردند و برای شان 

می فروختم. اشتباه کردم که دست به سرقت و زورگیری زدم. 

دستگیری زورگیران جنجالی اهواز 

تصویر 2 نفر از قربانیان


