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نمایش مرگبار در مهمانی شبانه

مشکلبیآبیهمدانبامسکنموقتحلنمیشود
مدت هاست شهر همدان مشــکل آب دارد و مسئوالن هر 
بار راهی ارائه می کنند که به نظر می رســد بیشتر موقتی و 
مسکن است. اگر راهکارهاجواب داده بود، این وضع مردم 

نبود.
کاظمیازهمدان

پاسخمسئوالن
عواملمتعددیعاملکندیپیشرفتتکمیلآزادراه

قزوین- رشتاست
روابط عمومی ســازمان راهــداری و حمل ونقل جاده ای 
کشــور پیرو چاپ پیام مردمی با عنوان دلیل عدم تکمیل 
آزاد راه قزوین – رشــت چیست؟ در ســتون با مردم روز 
25مردادماه پاســخ داده اســت: آزاد راه قزوین – رشت 
یکــی از مهم ترین محورهای مواصالتی شــمال کشــور 
به طول 138کیلومتر اســت که 130کیلومتر از مســیر 
با عنوان آزادراه رشــت – قزوین از اســفند 1395زیر بار 
ترافیک رفته اســت و 8کیلومتر باقی مانده آن حدفاصل 
منجیل تا رودبار در 2قطعه با پیشــرفت فیزیکی قریب به 
80درصد در حال اجراست. تکمیل و بهره برداری از آزادراه 
منجیل – رودبــار موجب حذف گلــوگاه ترافیک آزادراه 
یادشــده اســت اما برخالف طول کوتاه بخش باقی مانده 
آزادراه،  کوهستانی بودن مسیر، پیچیدگی عملیات اجرایی، 
مشکالت زمین شناسی منطقه و هزینه های باالی تملک 
اراضی منطقه تکمیل پروژه را با تأخیر جزئی مواجه کرده 
اســت. این مســیر 8کیلومتری دارای 3کیلومتر تونل در 
قالب 4دستگاه و 7دستگاه پل به طول 1700متر است که 
هم اکنون حفاری تونل ها به اتمام رسیده و بخش کوچکی 
از الینینگ تونل ها باقی مانــده و عملیات اجرایی بخش 
عمده پل های مســیر نیز به اتمام رســیده است. آخرین 
پل آزادراه قزوین –رشــت روی رودخانه ســفیدرود به 
طول 330متر یکی از بزرگ ترین پل های کشور محسوب 
می شــود که با تمهیدات پیش بینی شــده بخش عمده 

عملیات اجرایی آن به پایان رسیده است.

تأثیرمعدلدرکنکورفرصتچندبارهبهثروتمندان
است

 فرزندان افــراد ثروتمنــد با رفتــن به مــدارس نمونه 
دولتــی و غیرانتفاعی معدل بــاال می آورنــد و در نقطه 
مقابل دانش آموزان از قشــر ضعیف جامعــه خصوصا در 
شهرستان ها به دلیل ضعف امکانات و کمبود معلم و غیره 
به رغم توانمندی و اســتعداد و عالقه مندی نمی توانند با 
نمرات و معدل باال فارغ التحصیل شــوند. همین موضوع 
باعث می شــودکه این افراد امکان ورود به دانشــگاه های 
دولتی را پیدا نکنند. از پس هزینه های دانشگاه های آزاد و 
غیرانتفاعی هم که برنمی آیند. پس تکلیف این افراد مستعد 
و مشتاق چیست؟ لطفا مسئوالن صدای ما را بشنوند و در 
این باره بازنگری کنند تا قشــر ضعیف جامعه دچار آسیب 

مضاعف نشوند.
فتحیازلندهکهگیلویهوبویراحمد

غربتهرانمملوازکودکانکارومتکدیشدهاست
 تعداد کودکان کار و متکدی در شــهر بســیار زیادشده و 
چهارراه و میدانی نیســت که درآن کودک کار نباشد. در 
میدان سرو، چهارراه بیمارســتان آتیه، چهارراه پاکنژاد، 
خیابان دادمان و چهارراه ایران زمین، این کودکان به وفور 
دیده می شوند. ما حتی دل مان نمی آید برای بچه های مان 
یک بیســکوئیت بخریم. این وضعیت از صبح زود تا پاسی 
ازشب ادامه دارد و باعث می شود افرادی مثل من که جزو 
طبقه متوســط جامعه هســتیم زندگی به کام شان تلخ 
شود؛چون نه می توانیم از همه این کودکان حمایت کنیم و 
نه می توانیم درخواست فرزندان مان را نادیده بگیریم. بماند 
که این وضعیت چهره شهر را نازیبا و آزاردهنده کرده است.
جاویدازتهران

احکاممربوطبهافزایشحقوقمســتمریبگیرانتأمین
اجتماعیاجرایینشد

6 ماه از سال گذشته اســت و به رغم تأکید رئیس جمهوری 
مبنی بر اجرایی شــدن افزایش حقوق مســتمری بگیران 
تأمین اجتماعی، هیچ اقدامی صورت نگرفته و در حد وعده 
و وعید اســت. همه می دانند این قشــر جزو ضعیف ترین و 
آسیب پذیرترین اقشار جامعه محسوب می شوند. از مسئوالن 
عاجزانه تقاضــا داریم تا با اجرایی کردن ایــن قانون ما را از 

شرمندگی خانواده هایمان درآورند. دعاگویشان هستیم.
اهللوردیازتهران

بسیاریازرشتههایدانشگاهیبازارکارندارند
متأسفانه بسیاری از رشته های دانشــگاهی بازار کار ندارند و 
دانشجویی که چند سال در این رشته ها تحصیل می کند و وقت 
و هزینه خود و کشور را صرف می کند نهایتا بعد از فارغ التحصیلی 
سر از بازار کار آزاد بی ارتباط به رشته تحصیلی اش درمی آورد. 
سؤال من این است که اساسا دلیل ایجاد این رشته ها در دانشگاه 
چیست؟ آیا وقت آن نشده که در این مورد بازبینی صورت بگیرد 

و از اتالف وقت و هزینه جلوگیری شود؟ 
دانشجوییازتهران

مسیردفعنخاله،زندگیمردممهابادرامختلکردهاست
مســیری برای دفع نخاله های ســاختمانی وجود دارد که 
کامیون ها و وانت های بســیاری نخاله های خود را در آنجا 
تخلیه کرده و با ایجاد گرد و خاک و ســر و صدا، عرصه را بر 
ســاکنان منطقه تنگ کرده اند. اگر مسئوالن شهری مهاباد 
مسیر مربوطه را شن ریزی یا آسفالت کنند و یا از کفپوش های 
فومی که در پارک ها هم به کار می رود اســتفاده کنند قطعا 

میزان زیادی از این مشکل رفع خواهد شد.
زارعیازمهاباد

شمارهتلفنارتباطيباخوانندگانبا مردم

ارسالپیامکوتاهخوانندگانپیامک

عاملاصلیقتلمجیدعبدالباقی
دستگیرشد

40روز پس از قتــل مجید عبدالباقی، برادر مالک ســاختمان 
فروریخته متروپل آبادان عامل اصلی قتل او دستگیر شد.

به گزارش همشهری، ظهر شــنبه اول مردادماه امسال مجید 
عبدالباقی، برادر مالک ساختمان متروپل آبادان زمانی که سوار 
بر خودروی سواری اش وارد پارکینگ مجتمع مسکونی شان در 
آبادان شد، از سوی سرنشینان یک خودروی ساینا هدف گلوله 
قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جانش را از دست داد. 
فیلمی که از صحنه این جنایت منتشــر شد نشان می دهد که 
خودروی مجید عبدالباقی در حالی  که توســط یک خودروی 
ساینای سفید تعقیب می شود، با سرعت وارد پارکینگ مجتمع 
مسکونی شد و همزمان یکی از سرنشینان ساینا با سالح کلت 
و دیگری که از ماشــین پیاده شده با کالشــنیکف به سمت او 
تیراندازی می کنند و پس از شلیک چندین گلوله به سرعت از 
محل متواری می شوند. به دنبال این حادثه، تیمی از کارآگاهان 
پلیس آگاهی، تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عامالن این 
جنایت را آغاز کردند و موفق شدند 2نفر از سرنشینان خودروی 
ساینا را شناسایی و دستگیر کنند. در بازجویی از آنها معلوم شد 
که قاتالن از سوی فردی در آبادان برای ارتکاب این جنایت اجیر 
شده و با دریافت مبلغی اقدام به تیراندازی به سوی مقتول کرده 
بودند. کارآگاهان جنایی در ادامه موفق شدند فردی به نام »ش«  
را که دســتور ارتکاب این جنایت را صادر و اقدام به اســتخدام 
آدمکش کرده بود را نیز دســتگیر کنند. در تحقیق از این مرد 
معلوم شد یکی از اقوام دوست صمیمی او از افرادی بوده که در 
ماجرای ریزش ساختمان متروپل آبادان جانش را از دست داده 
بود. به همین دلیل وی تصمیم گرفته بود برای انتقام فرد قربانی، 
اشراری را استخدام کند تا برادر مالک متروپل را گوشمالی دهند. 
با وجود دســتگیری این متهمان و ادعاهای آنها اما بررســی ها 
نشــان می داد عامل اصلی این جنایت فرد دیگری است که به 
مکانی نامعلوم گریخته است. روز گذشته اما دادستان عمومی 
و انقالب مرکز استان خوزســتان از دستگیری عامل اصلی قتل 
مجید عبدالباقی خبر داد. صــادق جعفری چگنی در این باره به 
همشــهری گفت: با پیگیری قضایی و با تالش معاونت آگاهی 
اســتان، عامل قتل مجید عبدالباقی، برادر حسین عبدالباقی 
مالک و متهم اصلی پرونده متروپل صبح چهارشنبه در مخفیگاه 
خود در شهرستان کارون دستگیر شد. او حاضر به بیان جزئیات 

بیشتری از این حادثه نشد.

  bamardom_hamshahri@تلگرامبامردمپیام

کوتاه از حادثه

دادسرا

رویداد

سارقان حرفه ای با سوراخ کردن کف یک طالفروشی و تخریب گاوصندوق 
مقدار زیادی طال و جواهرات سرقت کرده بودند اما سرانجام توسط پلیس 

دستگیر شدند.
به گزارش همشهری، این سرقت چند روز قبل در یکی از طالفروشی های 
شــهر همدان اتفاق افتاد. ماجرا از ایــن قرار بود که وقتــی صاحب این 
طالفروشی برای سرکشــی به مغازه اش رفته بود پی برد که سارقان کف 
مغازه را سوراخ و گاو صندوق را تخریب کرده اند و حدود 4کیلوگرم طال و 
50قطعه سکه تمام بهار آزادی و سکه پارسیان به ارزش 50میلیارد ریال را 
به سرقت برده اند. با گزارش این سرقت به پلیس، تحقیقات گسترده ای برای 
شناسایی سارقان آغاز شد. هرچند تبهکاران تالش کرده بودند با اجرای 
دقیق نقشه شان هیچ ردی از خود باقی نگذارند اما چند روز بعد مأموران به 
نخستین سرنخ از آنها دست پیدا کردند و موفق شدند آنها را دستگیر کنند.
سردار سلمان امیری، فرمانده انتظامی اســتان همدان در این باره گفت: 
کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات پلیسی و اطالعاتی و بهره گیری 
از تمامی ظرفیت ها 2سارق را در 2عملیات جداگانه شناسایی و دستگیر 
کردند. متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی در تحقیقات فنی و در مواجهه 
با مستندات موجود، به دستبرد به طال فروشــی با همدستی 2نفر دیگر 
اعتراف کردند و مقدار 500گرم طال و 80عدد سکه از مخفیگاه آنان کشف 
شد. سردار امیری در ادامه گفت: در اقدامی غافلگیرانه یکی از همدستان 
متهمان دستگیر شد و متهم دیگر تحت تعقیب قرار دارد. او همچنین به 
مغازه داران به ویژه طالفروشــی ها توصیه کرد هنــگام راه اندازی مغازه از 

تجهیزات امنیتی استفاده کنند.

پســری جوان وقتی در مهمانی 
شــبانه برای خودنمایی و اجرای 
نمایش عجیب، اســلحه به دست 

گرفت، ناخواسته مرتکب جنایت شد.
به گزارش همشــهری، این حادثه بامداد جمعه 
چهارم شــهریورماه در یکی از مناطق تهران رخ 
داد. آن روز به قاضی محمدحسین زارعی، بازپرس 
جنایی تهران خبر رسید که پسری جوان با شلیک 
گلوله به قتل رســیده اســت و تیم جنایی برای 
کشف جزئیات بیشتری از ماجرای این تیراندازی 
مرموز راهی محل حادثه شــد کــه طبقه پنجم 
ســاختمانی بود. مقتول جوانی بود 22ساله که با 
شلیک یک گلوله به سرش جانش را از دست داده 
بود. صاحبخانه که پســری جوان بود در توضیح 
ماجرا گفت: مقتول از دوستانم بود که شب حادثه 
او را به خانــه ام دعوت کرده بــودم. عالوه بر وی، 
چند نفر دیگر را هم دعــوت و مهمانی برپا کرده 
بودم. همه پسر و هم سن و سال بودیم که یکی از 
مهمان ها به نام فرشاد که از دوستانم بود ناگهان 
یک کلت کمری از جیبش بیرون آورد و درحالی که 
رفتارهای عجیبی داشت یک گلوله شلیک کرد. 
همه ما شوکه شده بودیم، فرشاد مشروبات الکلی 
مصرف کرده و حالت عادی نداشت. به نظر می رسید 
برای خودنمایی اســلحه را با خودش به مهمانی 
آورده و در عالم مســتی متوجه رفتارهایش نبود. 
گلوله ای که شلیک کرد با ســر یکی از مهمان ها 
که او هم از دوســتان نزدیکم بود، برخورد کرد و 
او خون آلود نقش زمین شد. عامل این تیراندازی 
وقتی دید مقتول خون آلــود روی زمین افتاده از 
ترسش فرار کرد. در این شرایط تیمی از مأموران 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران جست و جوی خود 
را برای دستگیری عامل شلیک مرگبار آغاز کردند. 
از سوی دیگر صاحبخانه که به نظر می رسید حقایق 
را کتمان و اظهارات عجیب و غیرواقعی را مطرح 

می کند، بازداشت شد.

اشکپشیمانی
طولی نکشید که محل سکونت متهم به قتل که 
فرشاد نام داشت و 20ساله بود، شناسایی شد، اما 
او پس از جنایت فرار کرده بود و در این شــرایط 
ردیابی ها به شکل ویژه برای شناسایی مخفیگاه 
متهم فراری ادامه داشــت تا اینکه او 2روز قبل 
راهی اداره پلیس شد و خودش را تسلیم کرد. وی 
در بازجویی ها مدعی شد که ناخواسته دستانش 
به جنایت آلوده شده و تصور می کرده که اسلحه 
خالی باشــد. وی صبح دیروز بــرای تحقیق به 
دادســرای جنایی تهران انتقــال یافت و وقتی 
پیش روی بازپرس پرونده قرار گرفت درحالی که 
اشک می ریخت و اظهار پشیمانی می کرد،  گفت: 
مقتول از دوســتانم بود و ما هیچ مشکلی با هم 
نداشــتیم. با مهمانان دیگر مهمانی هم دوست 

بودم و معموال هرچنــد وقت یک بار مهمانی برپا 
می کردیــم و دور هم خــوش می گذراندیم. به 
جرأت می توانم بگویم که هیچ اختالف و دشمنی 
میان ما وجود نداشت، اما اتفاق تلخی رخ داد که 
هضم آن هنوز برای من و دوستان دیگرم مشکل 
است و خودم باورم نمی شود که جان دوستم را 
گرفته ام. وی ادامه داد: آن شب مانند همیشه دور 
هم بودیم و مشروبات الکلی مصرف کردیم. سپس 
در عالم مستی شروع کردیم به شوخی کردن و 
تعریف خاطرات عجیب. من ناگهان چشــمم به 
یک اســلحه کلت افتاد که متعلق به صاحبخانه 
بود. برای عرض اندام و نمایش بازی کردن آن را 
برداشتم. صاحبخانه یعنی دوستم می گفت آن را 
مدتی قبل خریده و فشنگ هایش را بیرون آورده 
است؛  حتی فشنگ ها در دستش بود، اما هیچ کس 

خبر نداشت که یک فشــنگ داخل اسلحه گیر 
کرده و مــرگ در انتظار یکی از مهمان هاســت. 
من نمی دانستم که قرار اســت سرنوشت من به 
ورطه نابودی کشیده شود و تا این حد بدشانسی 
بیاورم. متهم گفت: اسلحه را برداشتم و به شوخی 
آن را به طرف دوســتانم گرفتم و ادای بازیگران 
فیلم های اکشن را درآوردم و بعد به گمان اینکه 
اســلحه خالی اســت آن را به طرف مقتول که 
یکی از مهمان ها بود، گرفتم و ماشه را چکاندم. 
ناگهان صدای شــلیک در خانه پیچید و دوستم 
خون آلود روی زمین افتاد. همه که تا چند دقیقه 
قبل می خندیدیم یکباره شوکه شدیم. باورمان 
نمی شد اســلحه پر بوده و یکی از گلوله ها در آن 
گیر کرده است. من که وحشت زده بودم از ترسم 
پا به فرار گذاشــتم، اما عذاب وجدان لحظه ای 
رهایم نمی کــرد. من اصال نمی خواســتم جان 
دوســتم را بگیرم و همه  چیز در عالم شوخی رخ 
داد. وی گفت: پس از این حادثه به اطراف تهران 
فرار کردم، اما پدرم که در جریان ماجرا قرار گرفته 
بود، از من خواســت خودم را بــه پلیس معرفی 
کنم. حاال هم به شدت پشیمانم و بارها خودم را 
سرزنش کرده ام که چرا پا در آن مهمانی گذاشتم 

که سرنوشتم به اینجا کشیده شود.
پس از اعتراف متهم، صاحبخانــه در تحقیقات 
گفت: اسلحه کلت کمری را چند ماه قبل از مردی 
ناشناس خریدم و دلیلش این بود که همیشه عالقه 
داشتم در خانه ام یک اسلحه داشته باشم. وی ادامه 
داد: آن شب تمامی فشنگ های کلت را درآوردم، 
اما فکر نمی کردم که یک گلوله داخل کلت گیر 
کرده باشد و خودم هم به شدت از اتفاق مرگباری 

که رخ داده متاثر و ناراحتم.
براساس این گزارش،  تحقیقات در این پرونده از 
ســوی تیم جنایی پایتخت ادامه دارد و متهم به 
قتل برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران 

اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

جوان پرایدســوار قصد ربودن دختر 
12ســاله را داشــت اما با فرار دختر 
زیرک، نقشــه او ناکام ماند و پس از 
دســتگیری انگیزه عجیبی را مطرح 
کرد. او مدعی شــد که قصد داشته با 

گروگان خود ازدواج کند.
به گــزارش همشــهری، چنــد روز 
قبل دختری 12ســاله به همراه پدر 
و مــادرش راهی اداره پلیس شــد تا 
از راننده خودروی پرایــدی به اتهام 
آدم ربایی شکایت کند. وی گفت: روز 
حادثه بعد از آنکه کالسم تمام شد به 
خانه دوســتم رفتم. غروب بود که از 
آنجا خارج شــدم تا به خانه خودمان 
برگردم و درحالی که منتظر تاکســی 
بودم، خــودروی پرایدی بــوق زد و 
من مســیرم را گفتم. به گمان اینکه 
مسافرکش است ســوار ماشین وی 
شدم و راننده که پســری جوان بود 
حرکت کــرد اما در بیــن راه ناگهان 
تغییر مسیر داد. من هم به او اعتراض 
کــردم و راننده مدعی شــد به دلیل 
ترافیک از مســیر دیگــری می رود 
تا مــرا زودتر به مقصد برســاند. من 
اما به او مشــکوک شــده بودم چون 
رفتارهایش عادی به نظر نمی رسید. 
به همین دلیل بود که از او خواســتم 
توقف کند تا پیاده شوم اما او توجهی 
نکرد و به راه خود ادامه داد. وی ادامه 
داد: خیلی ترســیده بودم و با راننده 
درگیر شدم. سپس با مشت به شیشه 
ماشین کوبیدم تا راننده خودروهای 
عبوری و رهگذران متوجه شــوند و 
به دادم برسند. خوشــبختانه تالشم 
نتیجه داد و راننده ای متوجه شد که 
پرایدســوار مرا گروگان گرفته است. 

به همین دلیل شروع کرد به تعقیب 
راننده ماشــینی که مــن گروگانش 
بودم اما راننــده گروگانگیر توجهی 
به این موضــوع نکرده و بــه راهش 
ادامه داد. دختر 12ســاله ادامه داد: 
سرانجام وقتی راننده گروگانگیر قصد 
داشت وارد ورودی یکی از بزرگراه ها 
شود ناچار شد ســرعتش را کم کند 
و در همان لحظه بود که با مشــقت 
فراوان قفل در را بــاز کرده و خودم را 
به پایین انداختم و راننده ها به کمکم 
آمدند. جوان پرایدسوار هم از ترسش 

گریخت.
با این شــکایت، پرونده ای در این باره 
تشــکیل شــد و گروهی از مأموران 
پلیــس آگاهی تهــران با دســتور 
بازپرس جنایی تحقیقات خود را برای 
بازداشت راننده گروگانگیر آغاز کردند 
که پــس از بررســی تصاویردوربین 

مداربســته بزرگراه ها مشــخصات 
خــودروی پراید را به دســت آورده و 
متهم را دســتگیر کردنــد. اگرچه او 
در ابتدا جرم خود را انکار می کرد اما 
وقتی با شواهد و مدارک علیه خودش 
روبه رو شد ادعای عجیبی مطرح کرد 
و گفت: وقتی شاکی به عنوان مسافر 
سوار ماشینم شــد از او خوشم آمد. 
هیکلش درشت بود و من اصال فکرش 
را نمی کردم 12ســال داشته باشد. 
گمان می کردم حدود 20ســال سن 
داشــته باشــد به همین دلیل قصد 
داشتم به او پیشــنهاد دوستی بدهم 
و بعد از آشــنایی به خواستگاری اش 
بروم اما وقتی با پیشــنهاد من مواجه 
شد ترسید و وحشت زده خودش را به 

بیرون از ماشین پرتاب کرد.
متهم بازداشت شــده و تحقیق از او 

ادامه دارد.

پسریجوانبرایخودنماییدرمهمانیاسلحهبهدستگرفتوجنایتآفرید

مردان مسلح قصد ربودن مرد ثروتمندی را داشتند 
که در حال سوار شــدن بر خودروی گران قیمتش 
بود، اما به دلیل اینکه نحوه راه انداختن این خودرو 
را نمی دانستند در اجرای نقشــه سرقت مسلحانه و آدم ربایی شان 

ناکام ماندند.
به گزارش همشهری، عصر روز سه شنبه پسر جوانی بعد از بیرون 
آمدن از باشگاه ورزشی اش در حوالی پارک ساعی سوار خودروی 
بنز گران قیمتش شد تا به خانه برود. او هنوز در ماشین را نبسته 
بود که یکباره 2مرد نقابدار که مسلح به کلت کمری بودند را مقابل 
خود دید. یکی از آنها از عقب دســتش را دور گــردن او انداخت و 
دیگری نیز با اسلحه شــروع به تهدید کرد و آنها او را روی صندلی 
عقب کشاندند. یکی از آنها فورا پشت فرمان نشست و می خواست 
ماشین را حرکت دهد اما طریقه رانندگی و راه انداختن بنز cls را 
نمی دانست. او کمی با ماشــین کلنجار رفت اما نتوانست آن را راه 
بیندازد. درســت در همین دقایق بود که با سر و صدا و درخواست 
کمک صاحب بنز شهروندان با کنجکاوی در آنجا جمع شدند و در 

این شرایط بود که مردان مسلح از ترس دستگیرشدن سوار بر یک 
پژو پرشیای سفیدرنگ از آنجا گریختند.

این حادثه در شــرایطی اتفاق افتاد کــه صاحب خودروی لوکس 
به دلیل ضرب و شــتم از ســوی متهمان از ناحیه صورت و دست 
به شدت مجروح شد. او که 36ســال دارد در این باره به همشهری 
می گوید: حدود ساعت 7عصر بود که از باشگاهی در حوالی پارک 
ساعی بیرون آمدم و سوار خودروام شــدم. استارت ماشین را زده 
بودم و می خواســتم در را ببندم که ناگهان یک نفر که به صورتش 
نقاب زده بود و اسلحه به دست داشت از جلو و فرد دیگری که فقط 
کاله به ســر کرده بود از عقب سوار ماشین شــدند و به من حمله 
کردند. یکی از آنها درحالی که گلویــم را گرفته بود با زور من را به 
صندلی عقب کشاند و نفر دوم پشت فرمان نشست. ماشین روشن و 
خالص بود اما او فقط گاز می داد و نمی توانست دنده را پیدا کند. او 
چند مرتبه تالش کرد ماشین را به راه بیندازد اما فایده ای نداشت و 
رانندگی با ماشین من را بلد نبود. از طرفی من هم با فردی که گلویم 
را گرفته بود درگیر بودم و او با چاقو دســت و صورت مرا مجروح 

انگيزه عجيب عامل ربودن دختر 12ساله

کرد. آنها می خواستند من را ربوده و خودروام را هم سرقت کنند 
اما وقتی دیدند نمی توانند 2نفری چنین کاری کنند همدســت 
دیگرشان هم آمد و 3نفری من را کتک می زدند و اما من با لگد به 
در ماشین کوبیدم و اجازه ندادم نقشه شان را اجرا کنند. همزمان 
عابران هم جمع شــدند و وقتی آنها دیدند نمی توانند کاری انجام 
دهند و هر لحظه ممکن اســت پلیس از راه برسد، رهایم کردند و 

سوار بر یک خودروی پژو پرشیای سفیدرنگ از آنجا فرار کردند.
آنطور که این شــاکی می گوید دقایقــی بعد از ایــن حادثه بود 
که نخســتین گروه از مأموران پلیس خود را به آنجا رســاندند و 
تحقیقات در این باره آغاز شــد. آنها پس از ثبت اظهارات شــاکی 
سراغ دوربین های مداربسته ای که در آنجا نصب شده بود رفتند. 
تصاویر ضبط شده جزئیات این آدم ربایی و سرقت نافرجام را نشان 
می داد. از سویی در بررسی های فنی مأموران توانستند شماره پالک 
خودروی متهمان را به دست آورند. استعالم این شماره پالک حاکی 
از آن بود که شماره انتظامی مربوط به یک خودروی تیبا است که 
به احتمال زیاد سرقت شده و روی خودروی متهمان که یک پرشیا 

بود نصب شده است.
براســاس این گزارش هم اکنــون گروهی از مأمــوران اداره یکم 
پلیس آگاهی به دنبال دســتگیری متهمان و پــی بردن به انگیزه 

آنها هستند.

دستبرد به طالفروشی با 
سوراخ کردن زمین

مرگسارقباشلیکپلیس
فرار سارقان پراید سوار از دست پلیس عاقبت خوشی نداشت و 
درحالی که یکی از آنها مأموران را زیر گرفت تا فرار کند با شلیک 

پلیس کشته شد.
به گزارش همشهری، عصر سه شنبه هشتم شهریور ماه مأموران 
گشت موتوری کالنتری 128تهران نو هنگام گشتزنی در حوزه 
استحفاظی خود به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک شدند. 
راننده خودرو مردی جوان بود و زنی نیز در صندلی جلو نشسته 
بود. وقتی مأموران به استعالم شــماره پالک خودرو پرداختند 
معلوم شد که خودرو، سرقتی اســت و صاحب آن چند روز قبل 
گزارش دزدیدن آن را به پلیس اعالم کرده بود. دیگر شکی وجود 
نداشــت که زن و مرد جوان از دزدان حرفه ای هستند و در این 
شرایط بود که مأموران به راننده دســتور توقف دادند اما وی به 
محض مشــاهده پلیس پایش را روی پدال گاز گذاشت و اقدام 

به فرار کرد.
سپس مأموران دســتور ایســت دادند و چند تیر هوایی شلیک 
کردند تا به راننده هشــدار بدهند و او را وادار به توقف کنند اما 
راننده توجهی به اخطارهای پلیس نکرده و به فرار خود ادامه داد.

زیرگرفتنپلیس
عملیات تعقیب و گریز مأموران پلیس برای دستگیری متهمان 
ادامه داشت تا اینکه راننده خودروی سرقتی که با حرکات مارپیچ 
و خطرناک در حال فرار بود وارد خیابان ورود ممنوع شد. مأموران 
پلیس نیز به دنبال آنها رفتند و درحالی که راننده قصد خروج از 
خیابان یک طرفه را داشت با ترافیک مواجه شد. در این شرایط 
زن جوان که سرنشین صندلی جلو بود از ماشین پیاده شده و فرار 
کرد. راننده هم برای فرار از ترافیک و دستگیری، دنده عقب گرفت 
و قصد زیر گرفتن مأموران پلیس را داشــت. با این حال مأموران 
به او هشداردادند و چند تیر هوایی دیگر شلیک کردند اما سارق 
توجهی نکرد و برای فرار از دستگیری، مأموران پلیس را زیر گرفت 
که در همان لحظه یکی از مأموران اسلحه خود را به سمت متهم 
گرفت و شلیک کرد. سرانجام این عملیات با زخمی شدن 2مأمور 
و مرگ سارق خودروی پراید با شلیک گلوله پلیس پایان یافت. 
به دنبال این حادثه مرگبار، گزارش تیراندازی به قاضی محمد تقی 
شعبانی بازپرس ویژه قتل اعالم شد و او به همراه تیمی از مأموران 
اداره دهم پلیس آگاهی تهران راهی محل حادثه شدند. متوفی 
مردی بود 35ساله که با شلیک گلوله به پهلویش کشته شده بود. 
در این حادثه یکی از مأموران به شدت زخمی شده که برای مداوا 
به بیمارستان انتقال یافت اما مأمور دیگر به صورت سطحی آسیب 
دیده بود که نیازی به بستری شدن نداشت. در ادامه کارآگاهان 
جنایی به جســت و جو در خودروی پراید ســرقتی پرداختند و 
در صندوق عقب مقداری لوازم ســرقتی کشف کردند که نشان 
می داد این اموال ساعتی قبل از سوی این زن و مرد سرقت شده 
است. با انجام تحقیقات میدانی،  قاضی دستور انتقال جسد سارق 
به پزشــکی قانونی را صادر کرد و دســتور داد تا هرچه سریع تر 
همدست این مرد که زن جوانی بود را شناسایی و دستگیر کنند تا 

اسرار این باند سرقت فاش شود.

نقشه ربودن مرد بنزسوار ناکام ماند


