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ضرب شست پلیس به تبهکاران پایتخت

سرقت های خیابانی و زورگیری در مالعام در  شأن کشور 
و مردم ما نیست

 این روزهــا اخبار زیادی درخصــوص دزدی در مالعام به 
گوش مان می رسد. حداقل انتظاری که از مسئوالن می رود 
تأمین امنیت جســمانی و روانی مردم است. اینکه در روز 
روشن افرادی به خود اجازه می دهند تا اموال مردم را جلوی 
چشم شــان ســرقت کنند یا با زورگیری و تهدید و ارعاب 
دســت به دزدی بزنند در  شأن کشور اســالمی ما نیست. 
باید نظــارت دقیق تر و همه جانبه تری بر امنیت شــهرها 

صورت بگیرد.
 موسوی از تهران

 
خیرین و ثروتمندان به دانش آمــوزان تغذیه رایگان 

بدهند
تنها یک ماه تا شروع و گشایش مجدد مدرسه ها باقی مانده 
است و همه ما از وضعیت گرانی و کم شدن توان مردم برای 
خرید و تأمین مایحتاج شــان اطالع داریم. چه خوب است 
که افراد متمول و خیر، با کمک دولت تشکیل یک انجمن 
بدهند به طور روزانه و منظم تغذیــه محصالن را خصوصا 
در مناطق محروم و دورافتاده تأمیــن کنند. با این کار هم 
به آینده سازان کشــور خدمت کرده اند و هم اجر اخروی 

نصیب شان می شود.
ترابی از شهرکرد

آمپول »زول ایر« در بازار نایاب شده است
آمپول »زول ایر« یک آمپول حیاتی برای بیماران مبتال به 
آسم و آلرژی است. این دارو محصول کشور سوئیس است و 
مشابه داخلی ندارد. متأسفانه حدود 6 ماه است این آمپول 
که قیمت آن در داروخانه 750هزار تومان اســت به شدت 
کمیاب شده و در بازار آزاد سه برابر قیمت داروخانه به فروش 
می رسد. با توجه به مشکالت اقتصادی موجود، بسیاری از 
بیماران قادر به تهیه و خرید آن نیستند. از مسئوالن وزارت 
بهداشت تقاضا داریم نســبت به واردات و توزیع مرتب این 

آمپول اقدام کنند تا بیماران با مشکل مواجه نشوند.
حسینیان از شاهین شهر 

سایپا به تعهداتش به موقع عمل  کند
38روز پیش مبلغ خرید خودرو مورد نظرم را جهت تحویل 
فوری به حساب شرکت ســایپا واریز کردم. طبق پیگیری و 
استعالمی که از شــرکت کردم خودرو پالک شده و داخل 
پارکینگ نگهداری می شــود. چرا نظارتی بر عملکرد این 

شرکت ها نیست؟
نجف لو از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

16قربانی در تصادف مینی بوس و تریلی
تصادف مینی بوس حامل کارگران کشاورزی شوشتر با یک 

تریلی حادثه تلخی را رقم زد و 16قربانی گرفت.
به گزارش همشهری، این حادثه ساعت5:57 دیروز در محور 
گاومیش آباد به ســمت پل کابلی شوشــتر واقع در استان 
خوزستان اتفاق افتاد. سرنشینان مینی بوس کارگران فصلی 
کشاورزی شوشتر بودند و به محل کارشان می رفتند که این 

حادثه اتفاق افتاد.
دکتر مجتبی کالنتر، رئیس دانشکده علوم پزشکی شوشتر 
در این باره گفت: عالوه بر 16قربانی که بین 10 تا 50سال 
داشتند 8نفر نیز در این حادثه مصدوم شدند. همچنین از 

مجموع جانباختگان 10نفر زن و 6نفر مرد هستند.
در همین حال ســرهنگ رضا دولتشاهی، رئیس پلیس راه 
فرماندهی انتظامی خوزستان درباره علت این تصادف مرگبار 
گفت: کارشناســان علت حادثه را تجاوز به چپ خودروی 

مینی بوس اعالم کرده اند.
از سوی دیگر در پی وقوع این تصادف در شوشتر 2روز عزای 

عمومی اعالم شد.

بازداشت قاتل فراری در کارواش
مردی که در درگیری جان همسرش را گرفته و متواری شده 

بود، پس از گذشت 4ماه فرار در یک کارواش دستگیر شد.
به گزارش همشهری،  این حادثه ششم اردیبهشت امسال در 
یکی از محله های پایتخت رخ داد. مقتول زنی بود 32ساله 
که به همراه شوهر و فرزندانش زندگی می کرد. روز حادثه 
فرزندانش در خانــه نبودند و زمانی که برگشــتند متوجه 
نبودن مادرشــان شــدند. آنها با موبایل مادرشان تماس 
گرفتند و صدای زنگ را از راه پله های منتهی به پشــت بام 
شنیده و وقتی به آنجا رفتند با جسد مادرشان مواجه شدند. 
فرار شوهر این زن فرضیه جنایت از سوی وی را قوت بخشید 
که در این شرایط تیمی از مأموران اداره دهم پلیس آگاهی 
تهران با دســتور بازپرس جنایی، شناسایی مخفیگاه متهم 
فراری و بازداشــت وی را در دســتور کار خود قرار دادند. 
جست و جو برای یافتن او ادامه داشت تا اینکه چند روز قبل 
ردپای وی در اطراف تهران به دست آمد. مرد همسرکش با 
هویت جعلی در یک کارواش کار می کرد که مأموران موفق 
شدند او را دســتگیر و به زندگی مخفیانه او پس از گذشت 
4ماه پایان بدهند. متهم در بازجویی ها به قتل همسرش اقرار 
کرد و گفت: همسرم این اواخر به زندگی اهمیت نمی داد و 
مدام سرش در گوشی موبایلش بود. بارها بر سر این مسئله با 
یکدیگر بحثمان شده بود تا اینکه روز حادثه نتوانستم خشم 

خودم را کنترل کنم و جان همسرم را گرفتم.
متهم با دستور قاضی ساســان غالمی، بازپرس شعبه سوم 
دادسرای جنایی تهران برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار 

مأموران اداره دهم آگاهی قرار گرفت.

آتش سوزی بیمارستان به خیر گذشت
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران 
از وقوع آتش ســوزی در یک بیمارستان در خیابان فاطمی 

خبر داد.
سید جالل ملکی دراین باره گفت: صبح سه شنبه وقوع حریق 
در یکی از بیمارستان های واقع در خیابان فاطمی به سامانه 
125 اطالع داده شد که در پی آن ستاد فرماندهی آتش نشانان 

را به همراه تجهیزات مخصوص به محل اعزام کرد.
وی با اشاره به حضور نخستین گروه از آتش نشانان در محل 
گفت: بنابر اعالم فرمانده عملیات، آتش ســوزی در داخل 
مجموعه بیمارستان نبوده و قسمتی از بخش شارژ کپسول ها 
دچار آتش سوزی شــده که با حضور آتش نشانان نسبت به 
مهار آتش اقدام شد. سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران 
همچنین با ارائه گزارش تکمیلی از این حادثه گفت:  گزارش 
نهایی حادثه حاکی از آن اســت که آتش ســوزی به دلیل 
ُکند ســوزی یک تابلوی برق رخ داده بــود که در مجاورت 
محل شارژ کپسول ها قرار داشت و خوشبختانه با اقدام به 
موقع آتش نشانی پیش از ســرایت به کپسول های اکسیژن 

خاموش شده بود.
وی گفت: محلی کــه تابلوی برق در آن واقع شــده بود، 
داخل حیاط بوده و ارتباطی با قســمت درمانی و بستری 

نداشته است.

کوتاه از حادثه

گزارش

پیگیری

در مرحله 59طرح رعد 822نفر از تبهکاران تهران دستگیر شدند 

اجرای پنجاه و نهمین مرحله از طرح رعد در پایتخت به دستگیری 822سارق، زورگیر، 
مالخر و مجرم در سطح محله های پایتخت منجر شد. سردار حسین رحیمی، فرمانده 
انتظامی پایتخت در جریان اجرای این طرح که بخشی از کشفیات آن روز گذشته در مقر 
ستاد فاتب به نمایش درآمده بود، گفت: طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت به مرحله پنجاه و نهم خود 
رسید و در مجموع 822نفر از سارقان، زورگیران، مالخران، کیف قاپان، سارقان مسلح و اراذل و اوباش 
دستگیر شدند. عمده متهمان دستگیر شده نیز دارای سابقه کیفری و زندان بودند. فرمانده انتظامی 
تهران ادامه داد: در این مرحله از طرح رعد 25باند که اقدام به سرقت و زورگیری و قاپ زنی کرده بودند، 
منهدم شدند و 161خودرو و موتورسیکلت سرقتی نیز کشف شد. همچنین 18۴9فقره از اموال مسروقه 

نیز کشف شد که ارزش ریالی اموال مکشوفه بالغ بر ۴۳میلیارد تومان است.

3ماه پس از ریزش ســاختمان 
متروپل آبادان که در جریان آن 
43نفر جان خود را از دست دادند 

حکم مقصران این حادثه دلخراش صادر شد.
به گزارش همشــهری، روز دوم خردادماه امسال 
به دنبال ریزش ساختمان در حال ساخت متروپل 
در آبادان 43نفر جان خود را از دست دادند. 37نفر 
نیز مصدوم شدند. از همان روز درحالی که عملیات 
آواربرداری ادامه داشت تحقیقات قضایی نیز آغاز 
شد و 21نفر از افرادی که در این حادثه مقصر بودند 
دستگیر شدند. این افراد تعدادی از مسئوالن سابق 
و کنونی شهری آبادان بودند که بر ساخت متروپل 
نظارت کافی انجام نداده و با کوتاهی شان مقدمات 

این حادثه تلخ را فراهم کرده بودند.
سرانجام با تکمیل تحقیقات در این پرونده محاکمه 
متهمــان آغاز شــد. در جلســه دادگاه متهمان 
یک به یک به دفاع از خــود پرداختند و اغلب آنها 
اتهام شان را انکار کردند و سرانجام با اخذ آخرین 

دفاع قضات دادگاه وارد شور شدند.
روز گذشــته در شــرایطی که 3ماه و 8روز از این 
حادثه تلخ می گذشــت ســخنگوی قوه قضاییه 
از صدور حکــم در این پرونده خبر داد. مســعود 

ستایشی گفت: از روز وقوع تا امروز، 3 ماه و 8 روز 
می گذرد. قول داده بودیم روند رسیدگی با سرعت 
انجام شــود. پرونده مورد بحث  ناظر بر اتهامات 
21نفر ازجمله شهردار اسبق، سابق و فعلی آبادان 
و نماینده سازمان نظام مهندسی بر وقوع قتل شبه 
عمدی 43نفر اعم از 36مــرد و 7زن بود. متعاقب 
این قضیه، بررســی ها صورت گرفــت و با صدور 
کیفرخواســت پرونده به دادگاه ارسال شد و رأی 
پرونده صادر شده است. به میزان تقصیر هر کدام از 
متهمان به پرداخت دیه کامل زن مسلمان در حق 
اولیای دم و پرداخت دیه کامل مرد مسلمان و دیه 

مصدومان این حادثه محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: هر یک از متهمان 
به 3سال حبس تعزیری درجه 5 با احتساب ایام 
بازداشت و به انتشار محکومیت، 2سال انفصال از 
خدمات دولتی هر یک از متهمان دولتی، 2 سال 
منع اشتغال و لغو پروانه اشــتغال، محرومیت از 

عضویت در نظام مهندسی محکوم شدند.
وی در ادامه گفت: متهم اصلی، متوفی حسین 
عبدالباقی 75درصد مقصــر بود و دیه اولیای 
دم از اموال این فرد که پیشــتر توقیف شده، 

تادیه می شود.

حکم متهمان متروپل صادر شد

رویاهای عجیب سارق پولدار
ماشین شاسی بلنددارد و از پدرش ارثیه 
زیادی به او رسیده است. می گوید یک 
رستوران را که متعلق به پدرش است، 
اداره می کند. با وجود این، وقتی آفتاب غروب می کرد و هوا 
کامال تاریک می شد،  سوار بر ماشین شاسی بلند خود شده و 
به همراه 2 همدستش به خیابان های شمال پایتخت می رفت 

تا به انباری ساختمان ها دستبرد بزند.

تو که پولداری و نیاز مالی نداری، چطور شد 
که تبدیل به سارق شدی؟

بنویســید هیجان سرقت را دوســت دارم. خودم هم 
نمی دانم چرا این کار را انجام می دادم. شــاید هم دلم 
می خواســت یک روز مرا به اینجا یعنی میان متهمانی 
که در جریان طرح رعد پلیس دستگیر شده اند، بیاورند 
و تمام دوربین ها مقابلم قــرار بگیرند و خبرنگارها پای 
صحبت هایم بنشینند. تصور می کنم آدم معروفی هستم 

و از این همه توجه خوشحال می شوم!
چه عجیب که نام طرح های پلیس را خوب 

می دانی؟
من روزنامه خوان هستم، لیسانس مکانیک دارم و می دانم 
پلیس هر ازگاهی طرح دستگیری مجرمان می گذارد و 

می دانستم نام یکی از این طرح ها رعد است!
با چه شگردی سرقت می کردی؟

از انباری ساختمان ها. وقتی ساکنان ساختمان ریموت 
پارکینگ را می زدند، مخفیانه وارد ساختمان می شدیم و 
بعد با تخریب قفل انباری دست به سرقت گونی های برنج 
و وسایل دیگر می زدیم. البته برای من جنبه مالی ماجرا 
مهم نبود، فقط به هیجانش فکر می کردم. هیجان دزدی 
مرا آرام می کرد و یک جورایی سرگرمی برایم محسوب 
می شد. پس از هربار سرقت موفقی که انجام می شد انگار 
یک رضایت درونی از خودم داشتم که توانستم از پس این 

کار مهم بربیایم و ریسک پذیر باشم!
مواد مصرف می کنی؟

نه. اعتیاد ندارم، اما آرزوهایم بزرگ است.
چه آرزوهایی داری؟

دلم می خواهد خلبان بشوم. نه، اصال دلم می خواهد به 
فضا سفر کنم!

اخاذی 3هزاریورویی
تنها زنی که در طرح رعد، دســتگیر شــده با 
همدســتی مرد موردعالقه اش،  افراد مختلف را 

گروگان گرفته و با تهیه فیلم سیاه از هر طعمه خود ۳هزاریورو 
باج می گرفتند.

از جزئیات نقشه ای که کشیده بودید، بگو؟
مرد موردعالقه ام یک سایت دوستیابی طراحی کرده بود و 
طعمه هایش را که فقط پسر بودند به خانه می کشاند و من 
از آنها فیلم سیاه تهیه می کردم. سپس با تهدید به انتشار 
فیلم، دست به اخاذی ۳هزار یورویی می زدیم. طعمه هایمان 

از ترس آبروریزی چاره ای نداشتند جز تهیه این مبلغ.
چه شد که این ایده به ذهنتان رسید؟

راستش من یک آپارتمان داشتم که آن را اجاره داده بودم؛ 
اجاره 2۴ساعته. بعد متوجه شدم یکی از افرادی که خانه ام 

را اجاره کرده به بهانه انجام خدمات ماساژ و درمان درد کمر، 
طعمه هایش را به خانه کشــانده و با تهیه فیلم سیاه دست 

به اخاذی از آنها زده اســت. همین جرقه ای در ذهن من و مرد 
موردعالقه ام زد تا ما هم با این ترفند دست به اخاذی بزنیم و یک 

شبه پولدار شویم تا بتوانیم با هم به سفر برویم و خوش بگذرانیم، 
اما محاسباتمان اشتباه از آب در آمد و دستگیر شدیم.

گفت و گو1

گفت و گو2

گفت و گو3

می خواستم پولدار شوم
عجیب ترین دزدی که دســتگیر شده 
ادعای عجیــب و غریبــی دارد. او به 
خانه های اعیانی و افرادی که ســاکن 
شمال پایتخت بودند دســتبرد می زد تا با سرقت طال و 

دالر، پولدار شود.

چه فکری در ســرت بود که نقشــه سرقت 
کشیدی؟

توجه کنید یک میلیاردر بــا پول هایش چه کار می کند؟ 
مثال 10میلیارد سکه می خرد، 20میلیارد دالر یا 5میلیارد 
طال. آن وقت اینها را در خانه اش انبار می کند و همین باعث 
می شود که در بازار نوسان به وجود بیاید و قیمت ها افزایش 
یابد. بعد این مســئله بر قیمت مــواد خوراکی هم تأثیر 
مستقیم گذاشته و همه  چیز گران می شود. همین موجب 
شد که نقشه سرقت از خانه ها را بکشم تا با فروش طال و 
جواهرات، توازن برقرار شــود. یعنی من هم که با مشقت 
فراوان زندگی می کنم به پول برســم و آن کس که ثروت 

فراوانی دارد، پول هایش کم شود.
و راه پولدارشدنت سرقت بود؟

باید از ثروتمند سرقت می کردم تا دیگر در فقر زندگی نکنم، 
اما سربزنگاه و هنگام دستبرد به خانه ای پلیس رسید و من 

ناچار شدم از بالکن به پایین بپرم که دستگیر شدم.


