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اغتشاشــات چنــد روز اخیــر در 

گزارش
شهرهای مختلف کشــور، تاکنون 
خسارات زیادی به بار آورده است و 
طبق آمار ارائه شده توســط صدا و سیما دست کم 

27نفر جان خود را از دست داده اند.
به گزارش همشــهری و به نقــل از خبرگزاری های 
رسمی، اغتشاشاتی که از روز جمعه هفته گذشته در 
تهران و استان کردستان در اعتراض به جان باختن 
مهســا امینی،  آغاز شــد اما دامنه آن به شهرهای 
مختلف کشور گسترش یافت. بخش خبری 2۰:۳۰ 
صداوسیما شامگاه ۳1شهریور آمار غیررسمی تعداد 
جان باختگان تجمعات اخیر در کشورمان را 27نفر 

اعالم کرد.
در بین افراد جان باخته، تعدادی از بسیجیانی که به 
همراه پلیس، وظیفه تامین امنیت را بر عهده داشتند 
هم وجود داشــته و در حقیقت این افراد بخشی از 
شــهدای امنیت جمهوری اســالمی ایران هستند. 
تعدادی از عوامل انتظامی  هم که وظیفه تامین امنیت 
را بر عهده داشتند در این تجمعات مجروح و مصدوم 

و یا شهید شده اند.

تخریب ۶۱ آمبوالنس اورژانس
در تصاویر منتشــر شده در شــبکه های اجتماعی، 
فیلم هایــی درخصــوص تخریــب آمبوالنس های 
اورژانس دیده می شــود و حاال ســخنگوی وزارت 
بهداشت از تخریب ۶1آمبوالنس سازمان اورژانس 
کشور در جریان حوادث اخیر خبر داده است. پدرام 
پاک آیین، در این باره گفت: حمله به آمبوالنس از نظر 
انسانی محکوم است. وی با بیان اینکه خسارات وارده 
بر این آمبوالنس ها، بیش از ۳۰میلیارد تومان برآورد 
تقریبی می شــود، افزود: اختاللی که ممکن است 
از ناحیه تخریب آمبوالنس هــا در خدمات فوریتی 
پزشکی و فرایند درمان بیماران ایجاد شود، از خسارت 
مادی زیانبارتر است. پاک آیین، تأکید کرد: افرادی 
که با تخریــب آمبوالنس با جان و ســالمت مردم 
بازی می کنند، باید پاســخگوی اقدام خود باشند. 
برآوردها نشان می دهد که خرید و تجهیز هر دستگاه 
آمبوالنس حدود 1۵۰میلیارد ریال هزینه در پی دارد.

حمله به اتوبوس های شرکت واحد
حوادث اخیر به تاسیسات شهری نیز خسارات زیادی 
وارد کرده و موجب اختالل در روند خدمت رســانی 
به شهروندان شده اســت. علیرضا زاکانی، شهردار 
تهران ضمن عرض تسلیت به خانواده مهسا امینی، 
در این باره گفــت: موضوعی که در دســت تحقیق 
اســت، به بهانه ای تبدیل شــده که منجر به آشوب 
شود؛ چرا که اعتراض مقبول است اما آشوب در هیچ 
کجا پسندیده نیست و این آشوب به جان و مال مردم 
ضربه می زند. برآورد مشخصی از خسارات وجود دارد 
اما اســاس تخریب، تخریب آرامش و امنیت مردم 
اســت. زاکانی با بیان اینکه ما در شــهرداری سعی 
می کنیم سطح خدمات را باال ببریم، گفت: اما عده ای 
اغتشاشگر باعث آسیب به ۴۳دستگاه اتوبوس شده اند 
و ۵۴ایستگاه به بهانه اعتراض آسیب دید. ما مسئول 
ایمنی شــهر هســتیم اما 2۳خودروی آتش نشانی 
در روزهای اخیر آســیب دید و دیروز یک دستگاه 
آتش نشانی سوزانده شد. از سویی به پاکبانان ما که به 

رفت و روب پرداخته بودند حمله شد.
شــهردار تهران با تأکید بــر اینکــه در زمانی که 
رئیس جمهور در سازمان ملل، حقوق مردم را استیفا 
می کند در اینجا افرادی دست به اقداماتی می زنند که 

عقبه آن مشخص است، تأکید کرد: این اقدام محکوم 
است و مردم آن را نخواهند پذیرفت. در سال های قبل 
نیز این تجربه  وجود داشت و با مردم روبه رو شدند و 

سد مردم آنها را محکوم کرد.

حمله به خودروهای آتش نشانی
خودروهای آتش نشانی ازجمله امکاناتی بود که در 
روزهای گذشــته تخریب یا دچار آســیب شدیدی 
شده است. مدیرعامل ســازمان آتش نشانی تهران 
با بیان این خبر از حمله اغتشاشــگران به ۴ایستگاه 
آتش نشانی و خســارت 1۵میلیاردی به 2۳ دستگاه 
و مصدومیت ۴آتش نشــان در حوادث اخیر تهران 
خبر داد . محمدی درباره خســارت حــوادث اخیر 
تهران اظهار داشت: متأسفانه اغتشاشگران در ۴روز 
اخیر با حمله به مأموران آتش نشانی و دستگاه های 
آتش نشــانی، مانع از انجام وظایف آنها شده اند. در 
۴روز اخیر به 2۵دستگاه سبک و سنگین آتش نشانی 
خسارات زیادی وارد شد که براســاس برآوردهای 
صورت گرفته؛ این خسارات بالغ بر 1۵میلیارد تومان 
است. همچنین یک خودروی سنگین آتش نشانی که 
به ماموریت اطفای حریق یک منزل مسکونی اعزام 
شده بود، توسط اغتشاشگران واژگون شده و به آتش 
کشیده شد. او ادامه داد: متأسفانه ۴آتش نشان نیز در 
حوادث اخیر مورد ضرب و جرح قرار گرفته و بعد از 
مصدومیت توسط عوامل اورژانس به بیمارستان اعزام 
شدند. همچنین به ۴ ایستگاه آتش نشانی تهران نیز 

حمله و شیشه های آنجا خرد شده است.

خسارت سنگین به تاسیسات شهری قم
عالوه بر تهــران، تجمعات روزهای اخیر در ســایر 
استان ها نیز خسارات زیادی برجای گذاشته است. 
ازجمله در قم که به گفته شهردار منطقه ۴این شهر 
دســت کم 1۶۰میلیون تومان خســارت به اموال 
عمومی این شهر وارد شده اســت. علیرضا اقبالیان 
با اشــاره به تجمع عده ای در برخی معابر شــهری 
که عمدتاً در منطقه ۴ شــهرداری قــم و بلوارهای 
شــهید صدوقی و محمد امین صورت گرفته، گفت: 
با سوءاســتفاده عده ای آشــوبگر ۳ مخزن پسماند 
شــهری و 2۰ تابلوی ترافیکی و باجه تلفن در این 
منطقه تخریب شد. همچنین این افراد حدود 1۰۰ 
متر نرده ترافیکی و روپوش های وســط خیابان ها را 

نیز تخریب کردند.

مجروح شدن 7۶نفر در مازندران
در استان مازندران نیز عالوه بر وارد شدن خسارت به 
تاسیسات شهری، 7۶نفر نیز مجروح شده اند. روح اهلل 
سلگی، معاون سیاســی- امنیتی استاندار مازندران 
با بیان اینکــه، به ۴1مکان دولتــی و حاکمیتی در 
مازندران خســارت وارد شــده، گفت: آشوبگران با 
حمله به عوامل انتظامی و بســیج، موجب مجروح 
شدن 7۶نفر از آنان شدند. وی ادامه داد: اغتشاشگران 
به ۴1مکان دولتی و 11مکان شخصی در مازندران 
حمله ور شده و این اماکن را تخریب کرده یا به آتش 
کشیدند. همچنین اغتشاشــگران به 11خودروی 
شخصی، 1۳خودروی دولتی و حاکمیتی و 2موتور 
سیکلت دولتی آســیب وارد کردند و آنها را به آتش 
کشیدند؛ تعداد 1۵دستگاه تجهیزات پلیس نیز مفقود 
شده یا آسیب دیده اســت. براساس مصوبه شورای 
تامین، خسارت وارد شده باید از جیب اغتشاشگران و 

بازداشت شدگان پرداخت شود.

خسارت در تبریز
از تبریز نیز خبر می رســد که در تجمعات روزهای 
اخیر، دســت کم ۵8نفر مجروح شده و یک بسیجی 
نیز به شهادت رسیده است.  تراب محمدی، معاون 
سیاسی- امنیتی استاندار آذربایجان شرقی در این باره 
گفت: اغتشاشگران به 22 اماکن دولتی حمله ور شده 
و این اماکن را تخریب و یا به آتش کشــیده اند. یک 
دستگاه خودروی آتش نشــانی، 7دستگاه خودروی 
دولتی و یک دســتگاه خودروی شــخصی توسط 
اغتشاشگران به آتش کشــیده شد. محمدی گفت: 
آشــوبگران با حمله به عوامل انتظامــی و امنیتی، 
موجب مجروح شدن ۵8نفر از آنان شده و یک نفر از 

بسیجیان را به شهادت رساندند.

تخریب در مشهد
در شهر مشهد نیز برخی آشوبگران، اقدام به تخریب 
اموال عمومی کردند. طی این اقدامات شیشــه های 
چندین باب مغازه، ایســتگاه اتوبوس شکســته و 
چند دســتگاه خودرو و موتور نیــروی انتظامی نیز 
به آتش کشیده شــد. اوج  این  اقدامات نیز در مشهد 
با آتش زدن یک نیروی پلیس توســط آشــوبگران، 
شکستن شیشه های تعدادی از خودرو های عبوری 
و آتش زدن خودروی پارک شده یکی از شهروندان 

مشهدی بود.

سنگ پرانی به پلیس 
از اصفهان نیز خبر می رسد که آشوبگران با شروع اقدامات 
فیزیکی و تخریب اموال عمومی، باعث مجروح شدن چند 

نیروی پلیس در جریان سنگ پرانی به آنها شدند.

شهادت همیار پلیس، در شیراز
در شیراز با تشــدید عمل افراد خشونت طلب، درگیری 
با نیروهای انتظامی و تخریب اموال عمومی آغاز شد و 
در نهایت متأسفانه یک نیروی همیار پلیس جانش را از 
دست داد و ۴ مأمور پلیس زخمی شدند. تجمعات روزهای 
اخیر در شیراز با خشونت و تخریب اموال عمومی همراه 
بوده و اغتشاشگران دنبال ضرر رساندن به اموال عمومی 
بودند که پلیس بعد از اقدامات ساختارشکنانه معترضان، 

با استفاده از گاز اشک آور اقدام به متفرق کردن آنها کرد.

تالش برای آتش زدن امامزاده در همدان
در شهر همدان، آشوبگران اقدام به تخریب اموال عمومی 
از میدان آرامگاه تا میدان جهاد )دانشگاه( کردند. طوری 
که به دلیل رعب و وحشت ایجاد شده، رهگذران و کسبه 
مجبور به تخلیه معابر و تعطیلی واحدهای صنفی شدند. 
در این اقدامات که به لیدری چند اغتشاشگر انجام شد، 
شیشــه های بانک ها، فضاهای تبلیغاتی و ایستگاه های 
اتوبوس شکسته شد و سطل های زباله و یک کیوسک 
راهنمایی و رانندگی در آتش سوخت. این افراد همچنین 
قصد آتش زدن آرامگاه امامزاده عبداهلل)ع( شهر همدان 
را داشتند که با دخالت مأموران پلیس موفق به این کار 
نشــدند و پس از تخریب نرده ها و آتــش زدن درختان 

متواری شدند.

آتش زدن مسجد در رشت
در جریان تجمعات در شهر رشت عده ای با بهانه  قراردادن 
درگذشت مهسا امینی، دست به تخریب اموال عمومی 
و حتی خصوصی زدنــد؛ ازجمله آتــش زدن اتوبوس، 
موتورسیکلت شهروندان، آتش زدن یک مسجد در سبزه  
میدان و آسیب به چند بانک. در همین راستا فرماندهی 
انتظامی اســتان گیالن با صدور بیانیه ای اعالم کرد که 
مجموعه انتظامی تأمین نظم و امنیت شــهروندان را 
وظیفه خود می داند و قطعاً با هماهنگی مرجع قضایی 
با هرگونه تجمع غیرقانونــی و تضییع کنندگان حقوق 
شهروندان و عامالن تخریب اموال عمومی برخورد خواهد 
کرد. خبرگزاری تسنیم با انتشــار تصاویری از به آتش 

کشیده شدن یک مسجد در رشت خبر داد.

دود اغتشاش و آشوب در چشم ملت
اعتراضات چند روز اخیر در کشور به جان باختن دست کم 27نفر منجر شده است

اشک پشیمانی دهیار روستا در دادسرای جنایی

دهیار ۴۰ ساله روستایی در شمال غرب تهران که در 

دادسرا
درگیری، یکی از بســتگانش را به قتل رســانده و 

گریخته بود، پس از کمتر از 2ماه  دستگیر شد.
به گزارش همشهری، این درگیری نهم مرداد امسال رخ داد. آن روز 
مأموران پلیس که در جریان یک نزاع دسته جمعی در روستایی در 
شمال غرب تهران قرار گرفته بودند راهی آنجا شدند. آنها دریافتند که 
در جریان این درگیری مردی با ضربات چاقو زخمی  و برای درمان به 
بیمارستان منتقل شده است. با مرگ مرد جوان در بیمارستان، پرونده 
در اختیار قاضی ساســان غالمی، بازپرس جنایی تهران قرار گرفت. 
به این ترتیب تحقیقات برای کشف راز جنایت شروع شد. بررسی ها 
حکایت از آن داشت که مقتول توســط یکی از بستگانش که دهیار 
روستا بوده به قتل رسیده است. همچنین عامل قتل پس از درگیری 
فراری شده است. نام متهم در لیست افراد تحت تعقیب قرار گرفت. 
مأموران پس از چند هفته تحقیقات، مخفیگاه وی را شناسایی و او را 
دستگیرکردند. وی برای تحقیق به شعبه سوم دادسرای جنایی تهران 
منتقل شد. او در بازجویی ها به قتل اعتراف کرد. وی درحالی که اشک 
می ریخت گفت که پشیمان است و هرگز قصد نداشت جان کسی را 
بگیرد. پس از اعتراف متهم به ارتکاب جنایت وی بازداشت شد و برای 
تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره دهم آگاهی تهران قرار گرفت.

ایکاشعصبانینمیشدم
متهم مردی ٤٠ ساله و مهندس عمران است. او می گوید پس از 

حادثه نتوانسته حتی یک شب راحت بخوابد.

دلیل درگیری تان چه بود؟ 
مقتول مدتی قبل و در جریان ساختمان سازی تخلف کرده بود. چون 

تخلف او را به دهیاری گزارش کرده بودم از من کینه به دل گرفته بود.
مگر چه تخلفی کرده بود؟

ببینید، من دهیار روســتا بودم. از آذر ماه این سمت را گرفتم. مقتول 
که از اقوامم بود در زمینه ساخت وساز فعالیت داشت تا اینکه متوجه 
شدم بدون مجوز  ساخت وساز کرده است. به او تذکر دادم. اما فایده ای 
نداشت. من هم ناچار شدم کار غیرقانونی او را گزارش کنم. چون اگر به 
دهیاری اعالم نمی کردم، خودم توبیخ می شدم. حتی ممکن بود کارم 
را از دست بدهم. همین باعث شد رابطه  ما خراب شود و به اینجا بکشد.

درگیری چطور رخ داد؟
باور کنید نمی خواســتم جانــش را بگیرم. همه  چیــز در یک لحظه 
عصبانیت من رخ داد. )متهم شروع به گریه می کند و ادامه می دهد( 
روز حادثه مقتول به سراغم آمد.تنها نبود. چند نفر از اقوامش همراهش 
بودند. عصبانی بود و می گفت چرا به دهیاری گزارش کرده ام؟ او از من 
کینه به دل داشت. بر سر این موضوع درگیری شروع شد. آنها مرا مورد 
ضرب و جرح قرار دادند. آن هم درحالی که خانواده ام همراهم بودند. 
ازدستشان فرار کردم و به سمت ماشینم رفتم تا سوار شوم و محل را 
ترک کنم اما ناگهان چشمم به چشمان نگران پسرم افتاد که وحشتزده 
گفت: چرا کتکت زده اند؟ این را که گفت از خود بی خود شدم. کنترلم 
را از دست دادم. چاقویی از داخل ماشین برداشتم و دیگر نفهمیدم چه 
شد. فقط یادم هست  چند ضربه به مقتول زدم.  ای کاش هرگز چاقو در 

ماشینم نبود و این اتفاق نمی افتاد.
چرا چاقو در ماشینت بود؟

چند روز قبل از درگیری عید قربان بود و من برای ذبح گوسفند چاقویی 
برداشتم و داخل ماشــینم قرار دادم و هرگز فکرش را نمی کردم با آن 

دست به جنایت بزنم.
پس از قتل به کجا فرار کردی؟

به خانه یکی از بستگانم در اطراف تهران رفتم و در آنجا مخفی شدم 
اما درنهایت پلیس دستگیرم کرد و حاال به شدت پشیمانم و ازخانواده 
مقتول طلب بخشش دارم. حتی شنیدم ریش سفیدان روستا به سراغ 
خانواده مقتول رفته اند تا از آنها حاللیت بطلبند. باور کنید من از روزی 
که این اتفاق افتاد به شدت عذاب وجدان دارم و شب ها نمی توانم بخوابم 
و اگر بخوابم کابوس های وحشتناکی می بینم. هنوزهم باورم نمی شود 

که با دستان خودم جان یک انسان را گرفته ام.

گفت وگو

تخریب اموال عمومی راه اعتراض نیست
طبق قوانین، اعتراض به موضوعی می تواند در چارچوب قانون 
انجام شــود و با رعایت معیارها صورت گیرد، امــا اینکه اموال 
عمومی تخریب شــود، قطعا اغتشاشــگری و خالف انسانیت 
است. مگر نه اینکه اموال عمومی جزو بیت المال و متعلق به همه 
مردم است، پس خسارت مردم به مردم با هیچ اصل و منطقی 
پذیرفتنی نیست. از طرفی جبران این خسارت ها توسط دولت 
کار اقتصاد را سخت تر می کند. پس اعتراض ها باید مسالمت آمیز 
و با مجوز باشــد و به آشــوبگران اجازه ندهنــد داخل صفوف 

معترضان به مردم، دولت و حکومت آسیب بزنند.
سامانی از مشهد

غرفه های موادغذایی بازارچه ونک سرپوشیده شوند
چند وقتی اســت که یــک بازارچه در محــدوده میدان ونک 
راه اندازی شده که موادغذایی و پوشاک در آن به فروش می رسد. 
این اقدام مفید و جالب است چون هم باعث کار آفرینی شده و هم 
کارمندانی که در راه برگشت به خانه هستند می توانند مایحتاج 
و وســایلی را که الزم دارند، تهیه کنند. تنها مشکلی که وجود 
دارد این است که برخی از تنقالتی که در این بازارچه به فروش 
می رسد مثل آجیل، چیپس و... بدون محافظ و در محفظه های 
کامال سرباز فروخته می شــوند. با توجه به تردد مداوم وسایل 
نقلیه و مردم، این موضوع باعث آلودگی موادغذایی می شــود. 
از مســئوالن بهداشت و ســالمت تقاضا داریم تا این مشکل را 

رفع کنند.
هدایتی از تهران

فاز8 مسکن پردیس همچنان بالتکلیف 
مالکان فاز8 پردیس، به رغم پیگیری ها و رفت وآمدهای بسیار 
هنوز در بالتکلیفی هســتند؛ درحالی که تعدادی از واحدهای 
این بخش نیمه کاره رها و مشمول فرســایش شده و تعدادی 
دیگر در حال تخریب است. مراجعات به شرکت عمران پردیس 
تاکنون بی فایده بوده و مدام ما را به پیمانکاران پاس می دهند و 
بر عکس. وعده های توخالی و سردرگمی های ناشی از عدم وجود 
امکانات در فاز8 و مخروبه شدن تعداد زیادی از ساختمان ها ما 
را خسته کرده است. آیا مسئوالن نمی توانند حریف پیمانکاران 
شوند؟ صدای ما را از طریق روزنامه همشهری به گوش مسئوالن 

برسانید.
تعدادی از مالکان مسکن پردیس فاز8

در سوگ پیام آور اخالق
اگر تنها حرف می توانست مردمان را به راه  ادامه از 

بیاورد، باالتر و صاحــب نفس تر از دردانه صفحه اول
هستی، ذات محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم نبوده و 
نخواهدبود اما مردمان حتی او را براســاس نص مستقیم قرآن 
کریم به نوای خرید و فروشی فروختند و رهایش کردند. خوش 
خیالی است که صاحبان سخن بخواهند صرفا با تکیه بر کالم به 
نتیجه برسند چه رســد به آنکه صاحبان قدرت بخواهند با زور 

چنین کنند. 
      

ماجرای مادری که نزد پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و ســلم 
آمد تا فرزندش را از خوردن خرما نهی کند، مشهورتر از بازگویی 
است. فرستاده ای که حتی در نهی از رطب، خود پایبند به عمل 
بود، مردمان را به کالم صرف دعوت به راستی و درستی نمی کرد. 
»دعوت کننده مردم غیراز زبان هایتان باشید« توصیه ای است 
که امام صادق علیه السالم برای اهل ایمان فرموده و این روش و 
منش معصومان در جلب توجه و تسخیر قلوب است. پیامبری که 
بفرموده خود، برای تکمیل اخالق مبعوث شد با رفتار و کردارش 
فوج فوج مردم را به دین خدا وارد کرد نه با حرف و سخن و منبر. 
اگر نیت در اصالح امور داریم و از منکرهای جامعه ناخشنودیم، 
بهتر آن است به تاسی از صاحب دین، به جای تیز کردن زبان ها 
و گره کردن مشت ها، تجدیدنظر کنیم در کردارهای خودمان تا 

شاید به مددی قدسی، دل های مردمان ارشاد شود.

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

 جویندگان کار
 در دام گروگانگیران باجگیر

تحقیقات در پرونده سرباز گمشده نشان داد که وی به دام اعضای 
باند گرفتار شده که به بهانه استخدام، افراد جویای کار را گروگان 

گرفته تا دست به اخاذی از خانواده هایشان بزنند.
به گزارش همشــهری، چند روز قبل مردی میانسال به شعبه 
هفتم دادســرای جنایی تهران رفت و از ناپدید شدن پسرش 
خبر داد. او به بازپرس غالمحســین صادق زاده گفت: ما ساکن 
کرج هستیم و پســرم از چند روز قبل به طرز مرموزی ناپدید 
شده است. وی افزود: پسرم 2۰ ساله و سرباز بود و آخرین بار از 
پادگان خارج شد و به من زنگ زد و گفت شرکتی نیرو استخدام 
می کند. او که در جســت و جوی کار بود گفت می خواهد برای 
مصاحبه  به شرکت برود. اما پس از این تماس ناپدید و موبایلش 
خاموش شــد و ما به هر جا که به ذهنمان می رسید سر زدیم 
اما اثری از او به دست نیاوردیم و نگران هستیم که مبادا بالیی 

برسرش آورده باشند.

اخاذی
پس از ثبت این شــکایت، تیمی از مأموران اداره آگاهی تهران 
تحقیقات خود را آغاز کردند تا ردی از پســر گمشده به دست 
آورند. بررسی ها ادامه داشت تا اینکه یک هفته بعد، پسر گمشده 
با خانواده اش تماس گرفت و گفت او را گروگان گرفته اند و اگر 
2۰۰میلیون تومان به حساب گروگانگیران واریز نکنند، جانش 
را می گیرند. پس از این تماس، پدر وی بار دیگر راهی دادسرای 
جنایی تهران شــد و ماجرای اخاذی و ربوده شــدن پسرش را 
گزارش کرد. در این شــرایط پلیس وارد عمل شد اما خانواده 
سرباز گمشده از ترس اینکه مبادا گروگانگیران جان پسرشان 
را بگیرند پول را به حساب آنها واریزکردند اما همچنان خبری از 
آزادی پسر گمشده نشد و او همچنان گروگان افراد ناشناس بود. 
گروگانگیران که به راحتی به خواسته شان رسیده بودند بار دیگر 
قصد اخاذی از خانواده سرباز را داشتند اما وقتی فهمیدند پای 
پلیس به ماجرا کشیده شده از ترس شان گروگان را در یکی از 

محله های جنوبی پایتخت رها کردند.

باند بزرگ
گروگان رها شده راهی اداره پلیس شد و به مأموران گفت: چون 
سربازی ام در حال اتمام بود، دنبال کار می گشتم که با یک مرد 
جوان آشنا شدم. او فریبم داد وگفت با شرکتی همکاری دارد و 
می تواند سفارش کند تا مرا هم استخدام کند. او گفت شرکت 
برای نیروگاه برق به صورت موقت نیرو استخدام می کند و پس از 
پایان سربازی استخدام رسمی خواهم شد. من هم وسوسه شدم 
و آخرین بار برای مصاحبه کاری همراه او رفتم اما خبر نداشتم 

که قرار است اتفاق تلخی برایم رقم بخورد.
او افزود: در بین راه افرادی به سراغم آمدند و چشمانم را بستند 
و مرا بــه خانه ای بردند کــه نفهمیدم کجا بــود. وقتی به آنجا 
رسیدم، متوجه شــدم افراد زیادی مانند من به بهانه استخدام 
فریب خورده اند. آنها هم برای کار قــدم در خانه گروگانگیران 
گذاشــته بودند و خانواده هایشــان برای آزادی عزیزشــان از 
2۰ تا2۰۰ میلیون تومان پول پرداخته بودند. برخی از گروگان ها 
آزاد شده و برخی دیگر همچنان در آنجا زندانی بودند. آنطور که 
من متوجه شــدم متهمان از خانواده تعدادی از گروگان ها در 
چندین مرحله اخاذی کرده بودنــد و اکثر گروگان ها تا ۴۰ روز 
در خانه گروگانگیران اسیر بودند. او ادامه داد:گروگانگیران به ما 
می گفتند باید دوستانمان و افراد دیگر را هم به بهانه کار به آنجا 

بکشانیم در غیراین صورت باید زندانی آنها بمانیم.
با اظهارات ســرباز جوان معلوم شــد که پشــت پــرده ماجرا 
سرشاخه های یک شرکت هرمی هســتند. آنها از مدتی قبل با 
دادن وعده های وسوسه کننده و گفتن این جمله که با عضویت 
در این شــرکت می توان یک شبه راه صد ســاله را رفت، افراد 
جویای کار را فریب داده و به خانه ای که از قبل تهیه کرده بودند 
می کشاندند. آنها سپس از فریب خوردگان می خواستند که با 
خانواده هایشــان تماس بگیرند و درخواست پول کنند. پس از 
دریافت پول نیز، آنها می بایست برای به دست آوردن زیرشاخه 
با افراد جویای کاری که می شــناختند تمــاس می گرفتند و 
به بهانه اســتخدام ،آنها را به خانه مورد نظر کشانده و در آنجا 
زندانی می کردند. به این ترتیب گروگان های جدید می بایست 
از خانواده هایشان درخواست پول می کردند و این چرخه ادامه 

پیدا می کرد و جیب سرشاخه ها پر پول تر می شد.
با این اطالعات جســت وجو برای شناســایی و دســتگیری 
سرشــاخه ها ادامه یافت اما آنها پس از رها کردن گروگان شان 
هیچ ردی از خودشــان باقی نگذاشته بودند که تحقیقات برای 

دستگیری آنها ادامه دارد.

 

دستگیری قاتل در راه فرار از کشور 
پسری که در جریان درگیری نوجوانی را در مهرشهر کرج به قتل 

رسانده بود، پیش از فرار از کشور دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، چند روز پیش مأموران پلیس کرج در 
جریان درگیری خونینی در یکی از پارک های مهرشــهر قرار 
گرفتند و راهی آنجا شدند. درگیری میان پسری جوان و پسری 
نوجوان صورت گرفته و در جریان آن پسر نوجوان با ضربه چاقو 

به قتل رسیده و قاتل از محل گریخته بود.
با شروع تحقیقات پلیســی، مأموران به پرس و جو از شاهدان 
پرداختند و موفق شدند هویت قاتل فراری را شناسایی کنند. 
بررسی ها نشان می داد که درگیری قاتل و مقتول بر سر یک دختر 
بوده و این دو که از مدتی قبل با هم دچار اختالف شده بودند روز 
حادثه در پارک با هم گالویز شده و درنهایت قاتل با ضربه چاقو 

پسر نوجوان را به قتل رسانده بود.
ســرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی استان البرز 
گفت: با انجام تحقیقات میدانی و به کارگیری اقدامات اطالعاتی-

پلیسی مشخص شد که متهم قصد فرار از کشــور را دارد و به 
همین دلیل خودش را به یکی از استان های مرزی رسانده و در 
آنجا مخفی شده است. وی ادامه داد: اکیپی از کارآگاهان راهی 
استان مرزی شدند و در یک عملیات ضربتی موفق شدند قاتل را 

دستگیر و به استان البرز منتقل کنند.
ســرهنگ نادربیگی گفت: قاتل در جریان بازجویی ها مدعی 
شــد که چون مقتول برای دختر مورد عالقه  او مزاحمت ایجاد 
کرده بود با وی درگیر شده و او را به قتل رسانده است. این متهم 
هم اکنون در بازداشت به سر می برد و تحقیقات تکمیلی در این 

پرونده ادامه دارد.

کوتاه از حادثه

 شلیک 
برای دستگیری 
دزدان انباری ها

ســارقان انباری های پایتخت در جریان 
فرار از دســت مأموران پلیس با شلیک 
گلولــه دســتگیر شــدند. بــه گزارش 
همشــهری، ســارقان که 2مرد جوان 
بودند دو روز پیش برای سرقت به مقابل 
ساختمانی در شهرک غرب رفته بودند 
که مأموران گشت پلیس به آنها مشکوک 
شــدند. مأموران با دیدن یکی از آنها که 
از ماشین پیاده شــده بود و ساختمان را 
زیرنظر گرفته بود به آنها نزدیک شــدند 
اما سارقان به محض دیدن پلیس، سوار 
پراید سفید رنگ خود شده و فرار کردند. 
مأموران کالنتری شهرک غرب به تعقیب 
آنها پرداختند و دســتور ایست دادند اما 
دزدان بی توجه به دســتور ایست به فرار 
ادامــه می دادند تا اینکه پــس از حدود 
2۰دقیقــه تعقیــب و گریــز، مأموران 
چرخ های خودروی آنها را هدف گرفته و با 
شلیک چند گلوله موفق شدند این خودرو 
را متوقف و هر دو متهم را دستگیر کنند. 
در بازرسی خودروی پراید 2قبضه سالح 
ســرد و گونی های برنج، رادیاتور، پکیج، 
ابزار آالت، بخاری و الستیک خودروکشف 
شد و متهمان پس از انتقال به اداره پلیس 
به سرقت از انباری  ساختمان ها در غرب و 
شمال غرب تهران اعتراف کردند. به گفته 
سرهنگ جلیل موقوفه ای، رئیس پلیس 
پیشگیری تهران، متهمان ۵1و۳1ساله و 
دارای ســوابق متعدد سرقت هستند که 
تحقیقات برای کشف تمامی سرقت های 

آنها ادامه دارد.


