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شلیک مرگبار به رئیس اسبق پزشکی قانونی

تحصیل در مدارس دولتی تاکستان هم رایگان نیست
درحالی که گویا مد شــده اغلــب والدین فرزنــدان خود را به 
مدارس غیرانتفاعی بفرستند،  مدارس دولتی هم چیزی از بابت 
ایجاد هزینه کم نمی گذارند. هم اکنــون، از دانش آموزان دوره 
پیش دبستانی معموال هزینه های بسیار باالیی دریافت می شود 
و تنها برخی مراکز دولتی که البته در دسترس تمام افراد جامعه 
نیز نیستند هزینه های کمتری دریافت می کنند ولی تحصیل 
در این مدارس نیز رایگان نیســت و در دوره هــای ابتدایی و 
دوره های دوگانه متوســطه نیز بســته به اینکه در مدارسی با 
عناوین دولتی معمولی، هیأت امنایی، استعدادهای درخشان و 
مدارس غیردولتی ثبت نام کنید هزینه هایی به خانواده ها تحمیل 
می شود که خالف قانون اساسی و مقررات کشور است و جا دارد 
مسئوالن جلوی ادامه روند کنونی پولی شدن  مدارس را بگیرند.
ذاکرحسینی از تاکستان

راه های دسترسی به دریا برای معلوالن هموار شود
اخیرا در راســتای جلوگیری از ورود خودروها به ساحل با 
ایجاد خاکریز و مانع، جلوی ورود خودروها به نزدیکی دریا 
را می گیرند که به نظر می رسد کاری درست باشد. اما نباید 
راهی برای معلوالن و توان یابان درنظر بگیرند که این قشــر 

حداقل با ویلچر بتوانند از آن به دریا برسند؟
افخمی از چمخاله

تقدیر
تقدیر از شهرداری منطقه 12

به عنوان شهروندی که محل کارم در منطقه 12است جا دارد 
از شهرداری منطقه 12برای ایمن سازی  اطراف حفاری های 
عمرانی در منطقه تشکر کنم. کمتر دیده ام چنین ایمن سازی  
برای حفاظت از جان مــردم و اموال آنهــا در یک عملیات 

عمرانی لحاظ شود.
امین از تهران 

کابل تلفن روستای تقرتپه همچنان قطع است
کابل تلفن روســتای تقرتپه از توابع گــرگان از زمین های 
کشاورزی عبور کرده و با توجه به اینکه در عمق کمی از خاک 
قرار دارد، هرساله در فصل کشاورزی این کابل دچار مشکالت 
جدی می شود. کابل مذکور با وجود پارگی مکرر و خدشه های 
جدی، نه تعویض می شود و نه مکان بهتری برای آن درنظر 
می گیرند. امسال نیز با فصل کشــاورزی، کابل تلفن دچار 
پارگی شده و تلفن و اینترنت روستا به بهانه  نبودن متخصص 
و مسئول فنی، قطع شد و با گذشــت نزدیک به 2ماه، هیچ 
اقدامی برای اصالح آن صورت نگرفته است. مسئوالن چندین 
بار وعده داده و عمل نکرده اند و اینترنت روستا همچنان قطع 
است. چه کسی پاسخگوی مشکالت پیش آمده در برنامه های 
درسی دانش آموزان، دانشجویان و اهالی روستاست که این 
روزها به اجبار برای کارهای بانکی و پرداخت قبض و... مدام 

با اینترنت سر و کار دارند.
روستا از تقرتپه گرگان

پل عابر ایستگاه بهشــت مادران در رســالت نیازمند 
ایمن سازی  است

پل عابر پیاده ایستگاه بهشت مادران که باید به دلیل حضور 
مادران باردار یا دارای فرزند خردســال در پارک مادران پل 
مکانیزه داشته باشد نه تنها چنین امکانی ندارد بلکه پل عابر 
فلزی آن هم به اندازه کافی ایمن نیســت و روکش پله ها و 
پاگرد این پل تماما کنده شده و با نم بارانی پل لغزنده می شود. 
جا دارد قبل از پاییز و فصل سرد سال نسبت به ایمن سازی  

این پل خطرناک اقدام شود.
نصیری از تهران 

فروش عمومی شمشیر و چاقو ممنوع شود
آیا فروش عمومی و آزاد شمشیر، چاقو)حتی مخصوص خط 
انداختن رو بدن(، گرز، انواع قمه آن هم با کاربرد جنگی خود 
عامل تشویق کننده برای وقوع خشــونت و جرم نیست؟ در 
خروجی زنجان به تهران در محدوده عوارضی همه مغازه ها 
چنین ادواتی را می فروشند و هیچ نظارتی هم بر آنها نمی شود.
محمدنظری از زنجان 

جاده دهبوره در نهاوند، نیازمند ایمن سازی  و عالئم است
جاده 5کیلومتری روستای گردشگری دهبوره در شهرستان 
نهاوند بســیار کم عرض و غیرایمن اســت. ایــن جاده نه 
خط کشی و عالئم رانندگی کافی دارد و نه از پلیس و دوربین 
برای کنترل سرعت در آن خبری است. از سوی دیگر برخی 
کشاورزان بخشــی از حریم جاده را کشت کرده اند و حریم 
مشخصی برای جاده تعیین نشده است. تیرهای چراغ برق 
هم در مسیر ناکافی است و اصال نوری وجود ندارد. نتیجه این 
وضع تصادفات مکرر مرگبار در این روستاست که آخرین آن 
28مرداد ماه رخ داد و یک جوان دیگر از دســت رفت. تقاضا 
می شود به ایمن سازی  و کمبودهای جاده توجه شود تا هم 
مسافران و گردشگران و هم اهالی و کشاورزان که مدام از این 

جاده تردد دارند در امنیت باشند.
کیارش مرادبیگی از نهاوند

خودروهای داخلی اگر باکیفیت شوند از واردات بهتر است
با همه کاستی هایی که خودروهایی نظیر پراید و پژو دارند 
قیمت آن همچنان افزایشی است و واردات راه کنترل قیمت 
این محصوالت وطنی نیســت. بهتر است دولت ها با نظارت 
بیشتر در تولید و باالبردن کیفیت و کمیت از نظر قطعاتی که 
از خودروها در این اواخر حذف شده بود و رفع نواقص مطرح 
شده به دنبال پایین آوردن قیمت قبل از گرانی آنها و درحدود 
قیمت 2سال قبل باشــند که در این صورت این محصوالت 
می تواند جایگزینی خوب و جوابگوی نیاز بســیاری از مردم 
ایران باشد؛ بنابراین بهتر است نســبت به تولید مجدد این 
خودروی کم هزینه با رعایت موازین استانداردهای بین المللی 

و فنی الزم و با قیمت آنالیز شده و مناسب اقدام شود.
مسعودی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

گروگانگیری برای 
رسیدن به ارز دیجیتال 

4مرد که با ربودن جوانی در شهرستان قائم شهر قصد اخاذی مبلغ 
هنگفتی ارز دیجیتال از خانواده اش را داشتند، کمتر از 24ساعت 

پس از آدم ربایی دستگیر شدند.
به گزارش همشهری، چند روز پیش مأموران پلیس شهرستان 
قائم شهر در استان مازندران باخبر شدند که عده ای، مرد جوانی 
را ربوده و در تماس با خانواده اش درخواست مبلغ هنگفتی ارز 
دیجیتال در قبال آزادی وی کرده اند. خانواده این جوان می گفتند 
که آدم ربایان ساعاتی پس از ربودن فرزندشان با آنها تماس گرفته 
و تهدید شــان کرده اند که اگر به خواسته شان نرسند، گروگان 
خود را به قتل خواهند رســاند. آنها همچنین مدعی بودند که 
فرزندشــان از مدتی قبل با فردی دچار اختالف مالی شده بود 
و این احتمال وجود دارد که این فرد برای انتقام جویی و اخاذی 
دست به آدم ربایی زده باشد. حدس خانواده گروگان درست بود 
و کارآگاهان پلیس آگاهی استان مازندران در جریان بررسی های 
تخصصی دریافتند که فرد موردنظر پشت پرده این آدم ربایی بوده 
است. در این شرایط بررســی  ها ادامه یافت تا اینکه کارآگاهان 
موفق شدند این شخص را که در نقل و انتقال ارز دیجیتال فعالیت 
داشت دستگیر کنند. سرهنگ علی قیصری، رئیس پلیس آگاهی 
اســتان مازندران با بیان این خبر گفت: با دستگیری این فرد، 
همدستانش که پلیس را در یک قدمی خود می دیدند گروگانشان 
را در قائم شهر رها کردند و سوار بر یک خودرو قصد فرار از استان 
مازندران را داشتند که خودروی آنها در محور هراز شناسایی و در 
یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، هر چهار نفر آنها دستگیر شدند.

وی افزود: متهمان که دارای سوابق متعدد کیفری ازجمله سرقت، 
زورگیری، کالهبرداری و... هســتند، پس از تشکیل پرونده به 

مرجع قضایی معرفی شدند.

غرق شدن 5نفر در 3حادثه تلخ

غرق شدن های ســریالی همچنان در کشــور ادامه دارد و در 
تازه ترین حوادث در گالیکش، رودسر و حاجی بکنده 5نفر جان 

خود را هنگام شنا از دست دادند.
به گزارش همشهری، نخستین حادثه عصر روز شنبه در سواحل 
چابکسر اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که اعضای خانواده ای 
برای تفریح و شنا در دریا به سواحل چابکسر شهرستان رودسر 
رفته بودند اما 3نفر از آنها شــامل 2 مرد و یک زن که وارد دریا 
شده بودند چند لحظه بعد دچار حادثه شدند.   به دلیل ناآشنا 
بودن با فنون شنا هر سه نفر جان خود را از دست دادند. پیمان 
اسدی،  رئیس اورژانس گیالن در این باره گفت: به محض دریافت 
گزارش وقوع این حادثه تیم های اورژانس به محل اعزام شدند 
اما این سه نفر جان خود را از دست داده بودند و تالش ها برای 
نجات آنها بی نتیجه بود. او ادامه داد: در همین منطقه 2مرد و 
یک زن دیگر نیز در دریا دچار حادثه شده بودند که همکارانم 
آنها را به بیمارستان رامسر منتقل کردند. عالوه بر این 3نفر، روز 
جمعه سواحل گیالن قربانی دیگری نیز داشت. زنی جوان اهل 
منطق شفت در منطقه شنا ممنوع دریا در منطقه حاجی بکنده 
در حال شنا بود که او نیز به دلیل آشنا نبودن با فنون شنا غرق 
شد و پیکرش توسط امدادگران به سردخانه باغ رضوان رشت 
منتقل شد.  سومین حادثه مربوط به جان باختن پسری 10ساله 
در پارک جنگلی فارسیان گالیکش می شود. ماجرا از این قرار 
بود که این پسر نوجوان همراه با خانواده اش برای تفریح به این 
پارک جنگلی رفته و در رودخانه مشغول شنا بود که غرق شد. 
علی جوان، فرماندار شهرستان گالیکش در این باره گفت: این 
نوجوان اهل منطقه کالله بود که شامگاه شنبه در تاسیسات آبی 
مسیر رودخانه دانه در محدوده پارک جنگلی فارسیان گالیکش 
غرق شد. او ادامه داد: این پسربچه که به همراه خانواده خود برای 
تفریح و شنا به تاسیسات آبی در مسیر رودخانه دانه در محدوده 
پارک جنگلی فارسان رفته بود، به دلیل نداشتن تسلط در شنا و 
همچنین عمیق بودن رودخانه غرق شد. وی در ادامه گفت:  پس 
از این حادثه بالفاصله شناگران محلی برای نجات نوجوان وارد 
عمل شدند، اما او  را پیدا نکردند و در نهایت غواصی از سازمان 
آتش نشانی گنبدکاووس در محل حضور یافت و پیکر پسربچه 
شنبه شب از آب بیرون کشیده و به خانواده اش تحویل داده شد.

پایان گروگانگیری در کرمانشاه
پسر جوانی که با ورود به خانه بستگانش آنها را به گروگان گرفته 
بود در جریان عملیات روانی پلیس بدون اینکه آسیبی به هیچ کدام 

از گروگان ها وارد کند خودش را تسلیم کرد.
به گزارش همشهری، عصر روز شنبه پسر جوانی که مسلح به کلت 
کمری بود وارد خانه ای در یکی از محالت حاشیه ای کرمانشاه شد. 
آنجا خانه یکی از اقوامش بود کــه از مدت ها قبل با آنها اختالف 
داشت. او به محض ورود به خانه شروع به تهدید ساکنان آنجا کرد 
و یکی از آنها را به گروگان گرفت. او تهدید می کرد که هیچ کس 
نباید جلو بیاید و مــدام می گفت که شــلیک می کند. در این 
شرایط بود که این گروگانگیری به پلیس گزارش شد و دقایقی 
بعد مأموران ویژه رهایی گــروگان آنجا را به محاصره درآوردند. 
با وجود اینکه جوان گروگانگیر از حضور مأموران پلیس با خبر 
شده بود اما حاضر نبود خودش را تسلیم کند و مدام آنها را تهدید 
می کرد. این شرایط حدود یک ساعت ادامه داشت و در تمام این 
مدت مأموران تالش می کردند گروگانگیر را آرام کنند تا اینکه 
درنهایت توانســتند او را مجاب کنند که اسلحه را زمین بگذارد 
و خودش را تسلیم کند. ســرهنگ علیرضا دلیری، فرماندهی 
انتظامی شهرستان کرمانشاه در این باره گفت: در این حادثه که 
بیش از یک ساعت به طول انجامید خوشبختانه به کسی آسیبی 
نرسید و گروگانگیر بازداشت شد و تحقیق از او برای روشن شدن 

علت دقیق این حادثه همچنان ادامه دارد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

گزارش

خارجی

تحقیقات پلیس پایتخت برای دستگیری قاتل فراری آغاز شده است

2تصادف عجیب در ترکیه جان 35 نفر را گرفت

قتل عام در تصادف دوم 
در جریان 2تصادف عجیب و مشابه در 2استان مختلف 
ترکیه دست کم 35نفر جانشان را از دست دادند و عده 
زیادی مجروح شدند. همه قربانیان افرادی بودند که در 
محل تصادف نخست جمع شده و در حال امدادرســانی بودند تا اینکه 

تصادف دوم رخ داد و فاجعه آفرید.
به گزارش همشهری به نقل از رسانه های ترکیه، نخستین تصادف مرگبار 
حدود ساعت 10:45 شنبه به وقت محلی در استان غازی عینتاب ترکیه 
رخ داد. حدود 15دقیقه پیش از آن در یکی از بزرگراه های غازی عینتاب، 
خودرویی از کنترل راننده خارج شــد و پس از برخورد با موانع در کنار 
بزرگراه واژگون شد. به دنبال این حادثه، تیم های اورژانس و آتش نشانی 
راهی محل تصادف شــدند و همزمان خودروی یکی از خبرگزاری های 
ترکیه که در حال عبور از بزرگراه بود نیز رســید و خبرنگارانی که داخل 
خودرو بودند برای کمک رســانی به مجروحان تصادف از ماشین پیاده 
شدند. جمعیت زیادی در محل تصادف جمع شــده بودند و امدادگران 
در حال کمک به افرادی بودند که در خودروی واژگون شــده گیر افتاده 
بودند که ناگهان حادثه ای هولناک رخ داد. اتوبوسی که حامل مسافران از 
استانبول به دیاربکر بود، هنگام عبور از آن حوالی ناگهان از مسیر خارج 
و واژگون شد. اتوبوس واژگون شده که ســرعت باالیی داشت به سمت 
جمعیتی که در حال امدادرســانی در صحنه تصادف اول بودند رفت و 
حادثه هولناکی را رقم زد. بر اثر برخورد اتوبوس واژگون شده با جمعیت، 
15نفر ازجمله 2خبرنگار، 3آتش نشــان و 3نفــر از امدادگران اورژانس 
جانشان را از دست دادند و 31نفر مجروح شدند. پس از این حادثه راننده 
اتوبوس که مجروح شده بود بازداشت شــد و در جریان تحقیقات گفت: 

زمانی که در حال عبور از بزرگراه بودم 
با دیدن جمعیتی کــه کنار بزرگراه 
بودند، خواســتم تغییر مسیر بدهم 
که ناگهان اتوبوس واژگون شد و بعد 

از آن دیگر نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. 
به دنبــال این حادثه اخبــاری مبنی بر 

اینکه ریخته شدن مایعاتی در بزرگراه باعث 
لیزخوردن و واژگون شــدن اتوبوس شده است 

منتشر شد که به گفته دادستانی این ادعا در حال بررسی است اما تاکنون 
مدرکی در این راستا به دست نیامده است. یکی از شاهدان این تصادف به 
خبرنگاران گفت: وقتی تصادف اول رخ داد برای کمک ایستادیم. خودرویی 
واژگون شده بود و نزدیک به یک ســاعت برای بیرون آوردن مجروحان 
تالش کردیم. داشتیم مجروحان را به آمبوالنس منتقل می کردیم که یک 
لحظه سرم را بلند کردم و دیدم اتوبوسی واژگون شده و به طرف جمعیت 

می آید. فریاد زدم فرار کنید و یادم نمی آید بعدش چه اتفاقی افتاد.

تصادف دوم 
دومین تصادف مشــابه در اســتان ماردین رخ داد. ابتدا در جریان یک 
تصادف زنجیره ای، 3خودروی سواری در یکی از بزرگراه های این استان 
برخورد کردند که به دنبال این تصادف تیم های امدادی و مأموران پلیس 
راهی محل حادثه شدند. زمانی که تیم های امدادی در حال امدادرسانی 
به مجروحان این تصادف بودند ناگهان راننده کامیونی که در حال عبور 
از آنجا بود، با دیدن جمعیتی که کنار بزرگراه جمع شــده بودند کنترل 

کامیون را از دست داد و نتوانســت آن را متوقف کند. کامیون به سمت 
جمعیت تغییر مســیر داد و در حادثه ای هولناک با عده  زیادی ازجمله 
افسران پلیس که در آنجا جمع شــده بودند برخورد کرد. در این حادثه 
دست کم 20نفر ازجمله یک مأمور پلیس جانشــان را از دست دادند و 
30نفر نیز مجروح شدند که حال 6نفر از آنها وخیم گزارش شده است. 
به دنبال این دو تصادف هولناک، فیلم هایــی از صحنه هر دو حادثه در 
شبکه های اجتماعی و خبرگزاری های ترکیه منتشر شد که صحنه ورود 
اتوبوس و کامیون به میان جمعیت و فرار مردم و امدادگران برای نجات 
جانشان را نشــان می دهد. به گفته وزیر دادگستری ترکیه، دادستان ها 

تحقیقات درباره هر دو تصادف مرگبار را آغاز کرده اند.

وقتی رئیس اسبق سازمان پزشکی 
قانونی کشــور از خانه ویالیی خود 
در خیابان ایران زمین خارج شــد تا 
راهی محل کارش شــود، از ســوی مردی ناشناس 
هدف دو گلوله قرار گرفت و به قتل رسید. عامل این 
جنایت مسلحانه که صورتش را با ماسک پوشانده و 
کاله به سر داشت، پس از تیراندازی گریخت و حاال 
تحقیقات کارآگاهان جنایی تهران برای دستگیری 

او آغاز شده است.
به گزارش همشــهری، صبح دیروز اهالی کوچه یکم 
در خیابان ایران زمین شهرک غرب صدای تیراندازی 
شنیدند و وحشت زده از خانه های خود خارج شدند. 
آنها مردی را دیدند که غرق در خون در پیاده رو افتاده 
بود و وحشــت زده پلیس و اورژانــس را خبر کردند. 
دقایقی بعد تیم های امدادی در محل حاضر شده بودند 
اما دیگر دیر شده بود، چراکه او به دلیل شدت جراحات 
و خونریزی جان باخته بود. در این شــرایط ماجرا به 
قاضی محمدتقی شعبانی، بازپرس جنایی تهران اعالم 
شد و او به همراه تیم تجسس پلیس آگاهی تهران در 

محل جنایت حضور یافت.

قربانی؛ رئیس اسبق پزشکی قانونی
در بررسی های اولیه معلوم شد که مقتول مردی است 
85ساله. او دکتر علی محفوظی، پزشک و متخصص 
بیهوشی بود که سال ها قبل ریاست سازمان پزشکی 
قانونی کشور را به عهده داشت و سمت هایی ازجمله 
معاونت وزارت بهداشــت و دانشــگاه علوم پزشکی 
تهران را نیز تجربه کرده بود. بررسی ها حکایت از این 
داشت که مقتول حدود ســاعت 7 صبح یکشنبه از 
خانه خود خارج شده تا به محل کارش برود اما هدف 
تیراندازی قرار گرفته و جان باخته بود. هیچ کس در 
آن وقت صبح صحنه تیراندازی را ندیده بود اما آنطور 
که دوربین های مداربسته نشان می داد، قاتل مسلح 
از ساعتی قبل مقابل خانه آقای دکتر پرسه می زد و به 
کمین او نشسته بود. چهره قاتل واضح و مشخص نبود، 
چراکه او صورت خود را با ماسک پوشانده و کاله به سر 
داشت. وی در انتظار خروج دکتر از خانه ویالیی اش 
بود و این نشــان می داد که از قبل برای ارتکاب این 
جنایت برنامه ریزی کرده و از ساعت رفت وآمد مقتول 
آگاه بود. تصاویر دوربین ها نشان می داد که مرد مسلح 
پس از آنکه مقتول از خانه اش خارج شد، به سمت او 
رفته و زمانی که مقتول در پیاده رو و زیر سایه درخت 
ایستاده و منتظر بود راننده شخصی اش برسد، با سالح 
کمری دو گلوله به وی شلیک کرد و پا به فرار گذاشت. 
از سوی دیگر تیم پزشکی قانونی که در صحنه جنایت 
حضور داشت پس از معاینات اولیه اعالم کرد که یکی 
از تیرها از پشت مقتول وارد و از شکمش خارج شده 
و تیر دوم از کمر وارد و از قلب خارج شــده است. دو 
پوکه ای که در صحنه قتل به دست آمد، حکایت از آن 
داشت که قاتل تنها دو تیر شلیک کرده است؛ تیرهایی 

که به گفته متخصصان حاضر در صحنه از فاصله 4 تا 
5متری شلیک شده بود.

اختالف مالی
همسر مقتول که لحظاتی پس از تیراندازی خودش را 
به کوچه و باالی سر شوهرش رسانده بود، درحالی که 
شوکه و وحشت زده بود به مأموران گفت: همسرم با 
هیچ کس خصومت شخصی نداشت. او مرد خیری بود 
و در تمام طول زندگی اش بــه همه کمک می کرد و 
هیچ کس با او مشکلی نداشت. هنوز باورم نمی شود که 

شوهرم را از دست داده ام.
تیم جنایی در ادامه تحقیقات به اطالعات بیشتری 
درباره مقتول دســت یافت. او در پروژه های عمرانی 
یکی از دانشگاه ها همکاری داشت و ظاهرا در یکی از 
این پروژه ها با مسئول پروژه اختالف مالی پیدا کرده 
بود و این احتمال مطرح شده که شاید اختالف مالی، 
انگیزه این جنایت مرموز باشد.پس از انجام تحقیقات 
در صحنه جرم و ثبت تصاویر دوربین های مداربسته، 
قاضی دستور داد تا جســد مقتول به پزشکی قانونی 
انتقال یابد. از ســوی دیگر تیم ویژه ای از کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران مأمور شــدند تا اسرار 
این جنایت مســلحانه را فاش و عامــل تیراندازی و 

همدستان احتمالی او را دستگیر کنند.

صحنه جرم؛ ورود ممنوع
نبش کوچه یکم در خیابان ایران زمین، جایی است 
که دکتر علی محفوظی به ضرب گلوله فرد ناشناس به 
قتل رسید. نوار زردرنگ صحنه جرم، در دوطرف محل 
حادثه کشیده شده و درســت زیر درختی که نبش 
کوچه قرار دارد، پیکر خونین مقتول روی زمین افتاده 

و روی آن ملحفه قرار دارد.
بازپرس ویژه قتل دستورات الزم را صادر کرد و قرار 
است جسد هرچه سریع تر به پزشکی قانونی منتقل 
شود. خودروهای پلیس اطراف محل حادثه را محاصره 
کرده اند و مأموران تالش می کنند افراد کنجکاوی را 
که در آن محدوده جمع شــده اند، دور کنند.  وقتی 

تحقیقات اولیه و بررسی دقیق صحنه جنایت پایان 
می یابد، جســد مقتول به آمبوالنس پزشکی قانونی 
منتقل می شود و اقوام و بستگان وی که از ماجرا باخبر 
شده اند، یکی پس از دیگری درحالی که لباس مشکی 
به تن دارند به مقابل خانه او می رسند تا تسلی بخش 

بازماندگان باشند.
یکی از بستگان وی به همشهری می گوید: ما همه در 
شوک اتفاقی هستیم که افتاده و باورش برای همه ما 
خیلی سخت است. آقای دکتر با هیچ کس دشمنی 
نداشت. او در یک شــرکت خصوصی کار می کرد و 
هر روز راننده اش به مقابل خانه اش می آمد تا او را به 
محل کارش ببرد. من هم در آن شرکت کار می کنم و 
امروز صبح زود قبل از خروج از خانه و رفتن به شرکت، 
راننده آقای دکتر به من زنگ زد. تلفن را برداشتم و او با 
صدای لرزان گفت: »بدبخت شدیم، دکتر را کشتند« 
بعد از گفتن این جمله تلفن را قطع کردم و نمی دانید 
چطور خودم را به اینجا )خانه مقتول( رســاندم. مرد 
جوان، محلی را که تا چنــد دقیقه قبل پیکر مقتول 
در آنجا قرار داشت نشان می دهد و با بغض می گوید: 
همین جا او را هدف گلوله قرار دادند. معلوم نیســت 
ماجرا از چه قرار اســت، اما همه ما پیگیر هستیم تا 

هرچه زودتر قاتل بی رحم شناسایی و دستگیر شود.
وی ادامه می دهد: آقای دکتر یک دختر و یک پســر 

دارد. دخترش ازدواج کرده و پســرش نیز ســاکن 
آمریکاســت. امروز به او این خبر ناگــوار را دادیم و 
منتظریم وی به ایران برگردد تا مراســم خاکسپاری 
را انجام دهیم. به گفته این مــرد، مقتول متخصص 
بیهوشی بود و سابقه فعالیت در سازمان های مختلف 
را داشته است. او سال ها پیش رئیس سازمان پزشکی 
قانونی کشور بود و همیشــه تالش می کرد به همه 
کمک کند. حتی با وجود اینکه 85سال سن داشت 
اما ورزشــکار بود و هر روز ورزش می کــرد و کامال 

سرحال بود.

صبح تلخ
نگهبان محله، تنها فردی است که مرد تیرانداز را دیده 
اما چهره اش را به خوبی به خاطر نمــی آورد. چون او 

ماسک مشکی به صورت داشت و کالهی بر سر.
او همچنان از اتفاق دردناک صبح یکشــنبه و مرگ 
دکتر محفوظی شوکه است و به همشهری می گوید: 
آقای دکتر مرد خوب و محترمی بود. همیشه هوای 
مرا داشت و فکر نمی کنم آزارش حتی به مورچه هم 
رسیده باشــد. وی ادامه می دهد: من نگهبان محله 
هســتم و کلید حیاط اکثر خانه های ویالیی را دارم. 
آقای دکتر هم کلید خانه اش را به من داده بود تا هر 
روز صبح به آنجا بروم و به گل های باغچه آب بدهم. 
ســاعت 7:15 بود که مانند همه روزهــا از کانکس 
نگهبانی خارج شدم. در نزدیکی خانه دکتر و درست 
همانجایی که وی به قتل رســید، یعنی زیر درخت، 
مردی در حال قدم زدن بود. حدودا 35، 36ساله به نظر 
می رسید، با قدی متوسط. کاله بر سرش بود و ماسک 
بهداشتی سیاه رنگ به صورت داشت. به نظر می رسید 
که منتظر کسی است. تا به حال او را در محل ندیده 
بودم. از کنارش عبور کردم و با کلید وارد حیاط خانه 
آقای دکتر شــدم تا باغچه را آب بدهم. همان لحظه 
دکتر را دیدم کــه در حال خــروج از خانه اش بود تا 
به محل کارش برود. با هم ســالم و علیکی کردیم و 
او با خوشــرویی به من صبح به خیر گفت و احوالم را 
پرسید. پس از رفتن او شروع کردم به آبیاری باغچه. 
وی ادامه می دهد: آقای دکتر معموال هر روز به مقابل 
در می رفت تا راننده اش برســد و او را به محل کارش 
ببرد. دقایقی از خروج دکتر از خانه اش می گذشت که 
ناگهان صدای تیراندازی شنیدم. وحشت زده شلنگ 
آب را رها کردم و به بیــرون از خانه رفتم. آقای دکتر 
خون آلود در پیاده رو زیــر درخت و در فاصله کمی از 
خانه اش افتاده بود و همزمان همان مرد مرموز را دیدم 
که به ســمت کوچه روبه رویی فرار کرد. من دستم 
را روی زنگ آیفون خانه دکتر گذاشــتم و موضوع را 
به همسرش اطالع دادم. سپس به اورژانس و پلیس 
زنگ زدم و بعد فورا باالی سر آقای دکتر رفتم. اما توان 
صحبت کردن نداشت و بعد از حال رفت. زمان زیادی 
هم طول نکشید که اورژانس رســید اما دیگر دکتر 

نفس نمی کشید و جانش را از دست داده بود.

مردی که در پوشش تکدی گری در متروی تهران دست به جیب بری از مسافران می زد دستگیر 
شد. به گزارش همشهری، سرهنگ جلیل موقوفه ای، رئیس پلیس پیشگیری تهران با بیان این 
خبر گفت: در پی افزایش سرقت تلفن همراه و اشیای قیمتی شهروندان در ایستگاه متروی مولوی 
به روش جیب بری، رسیدگی به موضوع در دستور کار یگان انتظامی مترو قرار گرفت و تحقیقات 
برای شناسایی و دستگیری جیب بر آغاز شد. وی با بیان اینکه در تحقیقات از شاکیان و مالباختگان 
مشخصاتی از سارق به دست آمد، افزود: در بررسی ها مشخص شد سارق مردی است که در پوشش 
تکدی گری و گدایی به شهروندان نزدیک شده و با فریب و سوء استفاده از نیت خیرخواهانه آنها 
اقدام به جیب بری و سرقت می کند. به گفته سرهنگ موقوفه ای، مشخصات به دست آمده از متهم 
در اختیار همه واحدهای پلیس در ایستگاه های مختلف متروی پایتخت قرار گرفت و در نهایت 
سارق در ایستگاه متروی مولوی و در حال ارتکاب جرم دستگیر و در بازرسی بدنی او 3دستگاه تلفن 
همراه سرقتی کشف شد. رئیس پلیس پیشگیری تهران تصریح کرد: متهم 18ساله در تحقیقات 
اولیه به جرم خود و 6فقره سرقت تلفن همراه و اشیای قیمتی شهروندان در متروبه روش جیب 
بری در پوشش گدایی اعتراف کرد و تحقیقات از او برای کشف دیگر جرایم احتمالی وی ادامه دارد.

3روز پس از مفقود شدن 2گردشگر اصفهانی در یکی از روستاهای سمیرم، تالش  برای یافتن آنها ادامه دارد. به گزارش 
همشهری، 2 گردشگر اصفهانی روز پنجشنبه، 27مردادماه برای گردش به روستای آب ملخ سمیرم رفتند. این منطقه 
آبشاری به نام تخت سلیمان دارد که به دلیل خطر زیاد و برای حفاظت از گردشگران، نرده های فلزی و عالئم هشدار  
دهنده در آنجا نصب شده است. آن طور که شواهد نشان می دهد؛ این دو گردشگر هنگام رسیدن به آبشار، بی توجه 
به این عالئم هشدار دهنده از نرده های فلزی عبور کردند و از آن زمان هیچ کس از سرنوشت آنها اطالعی ندارد.  مراد 
الیاس پور، فرماندار سمیرم گفت: جســت وجوی 3 روزه برای یافتن 2 گردشــگر اصفهانی که در روستای آب ملخ 
ناپدید شده اند، بی حاصل بوده اما عملیات جست وجو همچنان ادامه دارد. او ادامه داد: بعد از نرده های نزدیک آبشار، 
صخره های خطرناکی وجود دارد که زیر این صخره ها، رودخانه ای خروشان در جریان است و آب در این ناحیه شتاب 
زیادی دارد و به احتمال زیاد این دو گردشگر داخل آب رفته اند و شدت جریان رودخانه آنان را با خود بُرده است. او در 
ادامه گفت: در 3روز گذشته تیم های هالل احمر مشغول جست وجو برای یافتن این دو گردشگر بودند و به دلیل گل آلود 
بودن آب رودخانه، تاکنون جست وجوها برای یافتن آنها بی حاصل بوده اما عملیات کماکان ادامه دارد. الیاس پور با 
بیان اینکه احتمال زنده بودن گردشگران اصفهانی ضعیف است، گفت: اگر این دو گردشگر غرق شده باشند احتمال 

اینکه جریان آب اجساد آنان را تا 15کیلومتر دورتر از محل حادثه برده باشد، وجود دارد.


