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 پلیس در تعقیب مرد مسلحی است که 

در جریان درگیری با خانواده ای که در جنایی
همســایگی اش زندگی می کردند، با 
شلیک گلوله 4نفر از آنها را به قتل رساند و 2نفر دیگر را 

مجروح کرد.
به گزارش همشهری، 2همسایه که در یکی از محالت 
فردیس واقــع در اســتان البرز زندگــی می کردند از 
مدت ها قبل با یکدیگر دچار اختــالف بودند. اعضای 
این دو خانواده بارها بر ســر ایــن اختالفات با یکدیگر 
درگیری پیدا کــرده بودند و تالش هــای اهالی محله 
برای میانجیگری بین آنها نیــز راه به جایی نبرده بود. 
این اختالفات ادامه داشــت تا اینکه شامگاه پنجشنبه 
کار به درگیری کشیده شد. یکی از همسایه ها که پدر 
خانواده است و 55ســال دارد در شرایطی که به شدت 
خشمگین بود به خانه همسایه رفت. او با عصبانیت در 
خانه آنها را زد و وقتی در باز شد او کلت کمری که با خود 
همراه داشت را مسلح و شروع به تیراندازی کرد. هنگام 
وقوع حادثه 6نفر در خانه همسایه بودند که مرد مسلح 
به ســوی همگی آنها تیراندازی کرد و با خروج از آنجا 
گریخت. صدای شلیک پی در پی گلوله ساکنان محله 
را وحشت زده به کوچه کشاند. آنها از اختالفات این دو 
خانواده و درگیری های شــان باخبر بودند اما فکرش را 
هم نمی کردند که روزی کار به درگیری مســلحانه و 
تیراندازی کشیده شــود. بعد از آنکه مرد مسلح از آنجا 
فرار کرد تعدادی از همســایه ها خود را به خانه ای که 
تیراندازی در آنجا اتفاق افتاده بود رســاندند و با پیکر 
خونین 6زن و مرد مواجه شــدند. 4نفر از آنها شــامل 
2خواهر و 2بــرادر بر اثر اصابت گلوله جان شــان را از 
دست داده بودند اما زن و مرد دیگری که در آنجا حضور 

داشتند مجروح شده و به کمک نیاز داشتند.
زمان زیادی از ایــن حادثه هولناک نگذشــته بود که 
امدادگران اورژانس از یک سو و مأموران پلیس از سوی 
دیگر خود را به محل حادثه رساندند. 2 مجروح حادثه 
که دچار جراحت و خونریزی شده بودند به بیمارستان 
منتقل شدند و به دستور بازپرس جنایی تحقیقات در 

این باره آغاز شد.
همه اهالی محله از اختالفات قدیمی این دو همســایه 
می گفتند و اینکه آنها بارها با هم درگیر شده بودند؛ اما 
هیچ کس فکرش را هم نمی کرد که روزی کار به جنایت 
کشیده شود. تعدادی از آنها مرد مسلح را همراه اعضای 
خانواده اش هنگام فــرار دیده بودند امــا هیچ کس به 
درستی نمی دانست که او بعد از قتل 4عضو خانواده ای که 
در همسایگی اش زندگی می کردند کجا گریخته است. 
با وجود این از همان زمان تحقیقات گســترده ای برای 

شناسایی مخفیگاه قاتل فراری و دستگیری او آغاز شد.

دستور ویژه دادستان
ایــن حادثه دلخراش بازتــاب زیادی در اســتان البرز 
داشت. در این شرایط بود که دادستان عمومی و انقالب 
فردیس نیز دستور ویژه ای برای رســیدگی به پرونده 
صادر کرد. حسین ناصرخاکی در این باره گفت: براساس 
بررسی های اولیه، بر اثر اختالفات قدیمی همسایگی، 
یکی از همسایه ها ضمن حمله مسلحانه با کلت کمری 
به همســایه مجاور خود، مبادرت به تیراندازی به همه 
اعضای خانواده کرده و تعدادی از آنها را به قتل رسانده و 
زخمی کرده و ضارب هم اکنون متواری است و دستورات 
ویژه قضایی برای تسریع در شناسایی و دستگیری قاتل 

فراری صادر شده است.

انتقام مالباخته از سارق اشتباهی

کرایه ماشین های شخصی مسافرکش نجومی شده است
چند روز قبل و در ساعت پیک ترافیک عصر از میدان ونک به 
مقصد میدان تجریش سوار یک پراید شدم که به طور مرتب 
در حال تردد در این مسیر است و به اصطالح جزو ماشین های 
خطی است. موقع پیاده شــدن راننده اعالم کرد که کرایه 
40هزار تومان است! اعتراض کردم و کار به درگیری لفظی 
کشید. درنهایت و با وساطت سایرین نصف مبلغ را پرداخت 
کردم. سؤالم این اســت که چرا نظارتی بر کار این رانندگان 
نیست؟ اخذ این مبالغ آن هم از طبقه متوسط جامعه که اکثرا 

کارمند و حقوق بگیر هستند بی انصافی است.
حق طلب از تهران

یزد با کمبود پل های عابر پیاده مواجه است
در شهر یزد اغلب با ترافیک ســنگین و نیمه سنگین مواجه 
هستیم و درحالی که خیابان ها یکی از مکان های پر خطر برای 
رفت وآمد عابران است در اغلب نقاط پل عابر پیاده ای وجود 
ندارد. بعد از چندین بار پیگیری از شهرداری یزد شنیدیم که 
در شهرداری یزد بودجه ای برای احداث این سازه ها دیده نشده 
و مرسوم است که از طریق سرمایه گذاری و مشارکتی پل ها 
احداث شود یعنی سرمایه گذاران پل را احداث می کنند و بعد 
از آماده سازی  به مدت معلومی که با شهرداری توافق می شود، 
از این سازه ها اســتفاده تبلیغاتی می کنند که همین موضوع 

در یزد باعث نبودن این پل ها در بیشتر نقاط شهر شده است.
شفیعی از یزد 

قدردانی
عملکرد همشهری قابل تحسین است

عملکرد همشهری عزیز در روزهای اغتشاش قابل تحسین است 
زیرا همشهری نه تنها سرباز دشمن نبود که با قوت در کنار ایران 
عزیز باقی ماند و به خوبی از وطن دفاع کرد. خدا قوت بزرگواران.
سالم از تهران

ترافیک قلعه نو،  خیرآباد و کارخانه قنــد امان مردم را 
بریده است

ترافیک منطقه قلعه نو در شهرری تبدیل به معضل ترافیکی 
3 شهرستان در جنوب شرق تهران شده و به رغم قول های 
مسئوالن این مشــکل هنوز حل نشده اســت. ترافیک در 
محدوده های قلعه نو، خیرآباد و کارخانه قند باعث شــده 
است مردم در جنوب شرق اســتان تهران چندین ساعت 
در ترافیک باشند، توقع این است که مسئوالن باید پای کار 
بیایند و به این وضع پایان دهند زیرا حق این مردم ساعت ها 
معطل ماندن در ترافیک سرسام آور نیست و حل این معضل 

بزرگ نیازمند کار جهادی است.
امینی از شهرری 

فشار کاری دستیاران پزشکی بسیار زیاد است
فشار کاری دســتیاران پزشــکی به خصوص در سال اول 
بسیار زیاد است. این دســتیاران که پزشکان آینده هستند 
آنقدر فشار کاری دارند که نه وقت استراحت دارند و نه وقت 
خواب و رسیدگی به نظافت شخصی. اگر قرار است این افراد 
پزشکان آینده باشند آیا نباید با سالمتی جسمی و روحی به 
آن مرحله برســند. اگر چنین است این چه روش و رفتاری 

است که با دستیاران پزشکی دارند.
دستیار پزشک از تهران

برخی مجریان ســعی می کنند با گریم شبیه افراد خاص 
شوند

جلوی مجریانی را که به هر نحوی ســعی می کنند با گریم 
شبیه افراد خاصی از داخل و به خصوص خارج از کشور شوند 
را بگیرند. این افراد مروج فرهنگ و نگاه خاصی می شوند که 
پخش چهره آنها از صداوسیما درست نیست تا چه رسد به 

اینکه مجری برنامه های خاص باشند.
ستاری از تهران

پیمانکاران به پاکبان ها حقوق کافی نمی دهند
پاکبانی هستم با مدرک دیپلم ریاضی که شب و روز کار می کنم. 
به دلیل شرایط خانوادگی درحالی که درسم خوب بود و عالقه مند 
هم بودم، نتوانســتم ادامه تحصیل بدهم. گاهی تدریس ریاضی 
می کنم ولی شــغل اصلی ام پاکبانی اســت. پیمانکار نه حقوق 
درستی به ما می دهد نه حتی یک دســت دستکش و لباس کار. 
بیمه ما ناقص رد می شــود درحالی که شبکاری سختی کار دارد. 
شهرداری ها بر کار پیمانکاران نظارت کنند که حقوق پاکبان های 

زحمتکش ضایع نشود.
شرافتی از تهران 

دادستانی گیالن نیازمند نظارت است
از دادستانی کل کشور تقاضا داریم بر عملکرد دادستانی گیالن 
نظارت جدی تر و بیشتری داشته باشد. برای یک مالقات حضوری 
در این دادستانی گاهی تا چند ماه باید معطل بشویم. بهتر نیست 

صدای مردم را بیشتر بشنوند تا گره ها زودتر باز شود؟
سیدعلی طباطبایی از رشت

آنهایی که کشور را به آشوب می کشند باید پاسخگو باشند
آنهایی که یک ملت بــزرگ را برای اهداف و امیال پلید و شــوم خود 
به مسخره گرفته اند و با سرنوشــت مردم و یک کشور کهنسال بازی 
می کنند باید روزی پاسخگوی اعمال خود باشند به خصوص رسانه هایی 

که از آن سوی آب یا حتی داخل، آب به آسیاب دشمن می ریزند.
دوستی از تهران

داروهای بیماران صعب العالج درب منازل شان تحویل شود
داروخانه هــا در راســتای خدمت رســانی به بیمــاران همانند 
فروشگاه های زنجیره ای عمل کنند و پس از دریافت نسخه از طریق 
اینترنت و نسخه پیچی داروهای مورد نیاز بیماران صعب العالج و 

زمینگیر را با روش شناسایی قانونی تحویل منازل شان بدهند.
صمیمی از زنجان

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

آغاز تحقیقات درباره ویدئوي برخورد 
مأمور یگان ویژه با یک زن

به دنبال انتشار ویدئویی از برخورد نامناسب یکی از مأموران یگان 
ویژه تهران بزرگ با زنی در خیابان، مرکز اطالع رســانی پلیس 

پایتخت توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.
به گزارش همشــهری، مرکز اطالع رســانی پلیس پایتخت در 
اطالعیه ای اعالم کرد: »کلیپ منتشر شده در شبکه های معاند 
پیرامون عملکرد مأموران پلیس در دستگیری خانمی است که از 

محرکان اغتشاشات در میدان آرژانتین بوده است.«
در ادامه این اطالعیه آمده اســت:  »با توجه به فیلم منتشر شده 
در شبکه های اجتماعی و ماهواره ای و تالش و دروغ پردازی های 
شــبکه های معاند در این خصوص با اســتفاده از تاکتیک های 
عملیات روانی و ســیاه نمایی برای تشــویش اذهان عمومی و 
برانگیختن احساســات شــهروندان، دســتور ویژه ای مبنی بر 
رسیدگی به این موضوع از سوی سلسله مراتب فرماندهی صادر 
شده است. پلیس ضمن اقدام درخصوص تامین امنیت شهروندان 
خود را مکلف به پاسخگویی می داند و رفتارهای خارج از ضوابط 
و مقررات را به هیچ وجه تأیید نمی کند و درصورت وقوع هرگونه 

تخلف برابر قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد.« 
براســاس این گزارش، از اواخر هفته گذشــته که این ویدئو در 
شبکه های اجتماعی منتشر شد، با واکنش های متفاوتی از سوی 
مخاطبان روبه رو شد. هر چند در برخی از شبکه ها، ویدئو به گونه ای 
منتشر شده که به نظر می رسد مأمور یگان ویژه مرتکب خطا شده 
است اما برخی از کاربران با انتشــار این ویدئو با سرعت عادی و 
معمولی معتقدند که ویدئوی اولیه به دلیل دســتکاری سرعت 
پخش آن اینگونه القا می کند که مأمور یگان ویژه مرتکب خالفی 
بزرگ شده است اما پخش ویدئو با سرعت عادی و دقت بیشتر از 
این حکایت دارد که او هیچ تخلفی مرتکب نشده و در حال مرتب 
کردن مانتوی زن جوان است. با این حال پلیس در حال پیگیری 
این موضوع اســت و اطمینان داده که درصــورت بروز هرگونه 

تخلفی، با مرتکب برخورد جدی خواهد شد.

شهادت ۲بسیجی در بیرم الرستان
2بسیجی وقتی 2موتورسوار را در 
حال شعارنویسی دیدند، به تعقیب 
آنها پرداختند اما با شلیک گلوله از 

سوی آنها به شهادت رسیدند.
به گزارش همشــهری، این حادثه 
ســاعت 4:53دقیقه بامداد دیروز 
)جمعه( در شهرستان بیرم از توابع 
الرستان، واقع در اســتان فارس 
اتفاق افتاد. ماجــرا از این قرار بود 
که 2نفر از نیروهای بســیجی در 
حال عبور از خیابان متوجه شدند 
2نفر در حال شعارنویسی هستند. 
در این شرایط بود که به تعقیب آنها 

پرداختند اما کمی بعد موتورسواران ناشناس به سوی  آنها تیراندازی 
کردند و با به شــهادت رساندن هر دونفرشــان از آنجا گریختند. 
به دنبال این حادثه، تحقیقات برای شناسایی عامالن جنایت آغاز 
شد. در همین حال معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
فارس مسئولیت این حادثه را متوجه منافقان دانست و رئیس  کل 
 دادگستری فارس نیز با اعالم جزئیات بیشتر از آنچه در بیرم اتفاق 
افتاده از تشکیل پرونده قضایی در این باره خبر داد. حجت االسالم 
والمسلمین سیدکاظم موســوی گفت:  این حادثه در خیابان امام 
سجاد)ع( شهر بیرم الرستان رخ داد و راکب و ترک نشین ناشناس 
یک دستگاه موتور سیکلت فاقد پالک هنگام شعارنویسی توسط 
2 مأمور تعقیب می شوند اما با شلیک سالح گرم، سروان نورالدین 
جنگجو 3۸ســاله، جمعی سپاه پاســداران را از ناحیه سر و طلبه 
بسیجی هادی عرفانی 35ساله را از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله 
قرار دادند که هر دو نفر به درجه رفیع شهادت نایل شدند. به گفته 

وی تحقیقات اولیه جهت شناسایی قاتالن در حال انجام است.
 

در جست وجوی برادران گمشده 
به دنبــال ناپدید شــدن 
مرموز 2 بــرادر نوجوان 
پایتخــت،  در  افغــان 
تحقیقات پلیس برای پیدا 
کردن آنها آغاز شده است.

به گزارش همشهری، این 
2 برادر که عبدالحمید و 
عبدالکریم نــام دارند 16 
و 14ساله هستند و حدود 
یک سال قبل از افغانستان 
به ایران آمده و در یکی از 

محله های تهران با خواهرشــان زندگی می کردند. آنها کارشان 
خرید و فروش ضایعات بود تا مخارج زندگی شان را تامین کنند اما 
در نخستین روز فروردین امسال، وقتی برای جمع آوری ضایعات 
از خانه خارج شدند دیگر بازنگشتند. از همان روز خانواده این دو 
برادر ماجرای ناپدید شدنشان را به پلیس تهران اعالم کردند اما 
همچنان بعد از گذشــت 6ماه ردی از آنها به دست نیامده است. 
برادر بزرگ این دو نوجوان ناپدیدشــده می گوید: عبدالحمید و 
عبدالکریم یک ســال قبل برای کار به ایران آمدند. پدرم سال ها 
قبل فوت شده و آنها در افغانســتان نان آور خانه بودند. قرار بود 
آنها مدتی کار کننــد و پس از جمع آوری پول نــزد مادرمان در 
افغانستان برگردند اما به طرز مشکوکی ناپدید شده اند و هیچ ردی 
از آنها توسط پلیس به دست نیامده است.در شرایطی که پلیس 
تهران هم در تالش است تا برادران گمشده ام را پیدا کند، ما هم 
با انتشار عکس هایشان در فضای مجازی تالش کردیم سرنخی از 
آنها به دست آوریم اما بی فایده بوده است. همه ما به شدت نگران 
آنها هستیم و از همه بدتر وضعیت مادرم است که ماه ها منتظر 
خبری از پسران گمشده اش اســت و این چشم انتظاری موجب 
شده بیمار شــود. از آنجا که تالش ها برای پیدا کردن 2 نوجوان 
گمشــده بی نتیجه مانده، تصویری از این 2 برادر برای انتشار در 
اختیار روزنامه ها قرار گرفته و افرادی که اطالعاتی از سرنوشت آنها 
دارند می توانند موضوع را به پلیس یا قاضی غالمحسین صادق زاده 

بازپرس شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران اطالع دهند.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه ادعای دروغ زن رمال، دختر مالباخته را به دردسر بزرگی انداخت

وقتی سارقان به خانه دختر جوان دستبرد زدند و همه 

هدایای تولد او را ســرقت کردند، وی احتمال داد که دادسرا
سرقت از سوی یکی از مهمان های جشن تولدش صورت 
گرفته و برای اطمینان نزد یک رمال رفت اما گفته های اشتباه رمال او را 

به دردسر بزرگی انداخت.
به گزارش همشهری، چند روز قبل وقتی خانواده دختری جوان به نام سارا 
از سفر به خانه برگشتند با صحنه عجیبی مواجه شدند. در بالکن تخریب 
شــده و خانه به هم ریخته بود و وقتی ســارا خودش را به اتاقش رساند 
متوجه شد همه  پول و طالهایی که در کمد اتاقش پنهان کرده بود، سرقت 
شده اند. به دنبال این اتفاق، خانواده سارا پلیس را خبر کردند و دختر جوان 
در تشریح ماجرا به مأموران گفت: چند روز قبل به مناسبت تولدم یک 
مهمانی برپا کردم که دوستان و آشنایانم در آن حضور داشتند. آن شب 
اکثر مهمان ها پول و طال به من هدیه دادند که همه آنها را در کمدم مخفی 
کردم و چند روز بعد به همراه خانواده ام راهی سفری کوتاه شدیم اما هنگام 
بازگشت متوجه شدیم که دزدان به خانه ما دستبرد زده اند. آنها از طریق 
بالکن وارد خانه ما شده و تمام هدایای تولدم به همراه طالهای دیگرم و 

همچنین طالهای مادرم را سرقت کرده بودند.

مجرمان سابقه دار
با این شــکایت، پرونده ای تشــکیل و مأموران پلیس با دستور بازپرس 
دادسرای ویژه سرقت تحقیقات برای کشف راز این سرقت را آغاز کردند. 
در گام نخست مأموران برای به دست آوردن ردی از دزدان راهی محل 
سرقت شدند و به بررسی تصاویر دوربین های مداربسته ساختمان های 
اطراف پرداختند. در جریان این بررســی ها تصویری از دزدان به دست 
آمد. آنها 2 نفر بودند که با ماسک صورتشان را پوشانده بودند و چهره شان 
مشخص نبود. با این حال با انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی و به دست 
آمدن آثار انگشت سارقان در محل سرقت مشخص شد که هر دوی آنها 
سابقه دار هستند و بارها به اتهام سرقت منزل دستگیر و زندانی شده اند. 
تحقیقات نشان می داد که آنها آخرین بار، اوایل امسال از زندان آزاد شده 

و سرقت های خود را از سر گرفته بودند. با این اطالعات پاتوق های 2 مجرم 
سابقه دار زیرنظر گرفته شده تا اینکه تالش تیم تحقیق به بازداشت هر 
دو سارق منجر شد و آنها وقتی شــواهد و مدارک را علیه خود دیدند به 
سرقت های سریالی از خانه های پایتخت اعتراف کردند. این در حالی بود 

که در بازرسی از مخفیگاه آنها مقدار زیادی اموال مسروقه کشف شد.

اعتراف عجیب سارا
سارقان دستگیر شده عالوه بر سرقت از چند خانه به دستبرد به خانه دختر 
جوان نیز اعتراف کردند و گفتند که آن شب با پرسه زدن در خیابان متوجه 
شدند خانه مورد نظر خالی است و ساکنانش در خانه نیستند. برای همین 
از طریق بالکن وارد آنجا شده و پس از تخریب در بالکن، مقدار زیادی پول 
و طال از آنجا دزدیدند. اما در شرایطی که سارقان دستگیر شده و به سرقت 
اعتراف کرده بودند، سارا راهی اداره پلیس شد و اعترافات عجیبی را مطرح 
کرد. او گفت: پس از آنکه دزدان به خانه ام دستبرد زدند و هدایای تولدم 
را سرقت کردند، تمام دوستان و آشنایانم در گوشم خواندند که سرقت از 
سوی یکی از مهمان ها صورت گرفته است. چرا که آن شب همه متوجه 
شده بودند که پول و طالهای زیادی هدیه گرفته ام. حتی یکی از مهمان ها 
به نام مینا آن شب به شوخی گفت که باید به خانه سارا دستبرد بزنیم و 
هدایای تولدش را سرقت کنیم. برای همین بود که بعد از سرقت به مینا 
مشکوک شدم. برای اینکه مطمئن شوم که سرقت از سوی او صورت گرفته 
است نزد یک رمال رفتم. این زن را از قبل می شناختم و نسخه بخت گشایی 
او باعث شده بود که پسری به خواستگاری ام بیاید و با هم نامزد کنیم. برای 
همین به او اطمینان داشتم و نزد وی رفتم تا با آیینه بینی به من بگوید که 
آیا سرقت از سوی مینا رخ داده یا نه. سارا ادامه داد: با پرداخت پول به زن 
رمال او وردهایی خواند و به گفته خودش به گذشــته سفر کرد و بعد هم 
گفت که مینا، سارقی را برای سرقت از خانه ام اجیر کرده است. با شنیدن 
حرف های زن رمال مطمئن شدم که دوستم در این سرقت نقش دارد اما 
چون نمی توانستم ادعایم را ثابت کنم، تصمیم گرفتم خودم از وی انتقام 
بگیرم. برای همین از نامزدم خواستم کمکم کند و او اگرچه در ابتدا مخالف 

بود اما وقتی حال مرا دید تصمیم گرفت برای انتقام از مینا، سر راهش سبز 
شود و کیفش را سرقت کند. دختر جوان ادامه داد: نامزدم چند روز مینا را 
تعقیب کرد و سرانجام یک روز در خیابانی خلوت به او حمله کرد و کیفش 
را قاپید و آن را تحویل من داد. من هم کیــف او را در کمدم پنهان کردم 
تا اینکه از اداره پلیس با من تماس گرفتند و گفتند که ســارقان خانه ام 
دستگیر شده اند. وقتی به اینجا آمدم متوجه اشتباه بزرگم شدم و فهمیدم 
که مینا بی گناه بوده و من اشــتباهی از او کینه به دل گرفته بودم. برای 
همین تصمیم گرفتم به سرقت کیف او اعتراف کنم تا شاید مرا ببخشد. با 
اعترافات این دختر جوان، مینا به اداره پلیس دعوت شد و وقتی متوجه 
ماجرا شد، با توجه به اظهار ندامت دوستش سارا و نامزدش که دست به 
کیف قاپی زده بود، کیفش را از آنها تحویل گرفت و هر دوی آنها را بخشید. 
این در حالی است که تحقیقات برای بازداشت زن رمالی که با ادعای دروغ 

دست به کالهبرداری از دختر جوان زده بود ادامه دارد.

اختالفات ۲همسایه در فردیس به خون کشیده شد 

4قتل در درگیری2همسایه

خواب راننده 51نفر را تا یک قدمی مرگ برد
خواب آلودگی راننده اتوبوســی که از حوالی دامغان عبور می کرد باعث واژگونی اتوبوس شد. 

هرچند این حادثه 51مجروح به جا گذاشت اما خوشبختانه تلفات جانی به همراه نداشت.
به گزارش همشهری، این حادثه ساعت 6:3۸ دقیقه صبح دیروز )جمعه( در کمربندی دامغان 
اتفاق افتاد. اتوبوس با 51سرنشین از کرمانشاه به ســوی مشهد در حال حرکت بود که به دلیل 
خواب آلودگی، کنترل آن از دست راننده خارج شد. اتوبوس پس از چند حرکت ناگهانی از مسیر 
منحرف و در نهایت از روی یک پل سقوط کرد و واژگون شد. شدت حادثه به حدی بود که بخشی 
از جلوی اتوبوس متالشی شد. مسافران اتوبوس که تا پیش از این اغلب شان خواب بودند فریاد 
می کشیدند و کمک می خواستند. دقایقی از واژگونی اتوبوس می گذشت که گروه های امداد و 
نجات، خود را به محل حادثه رساندند و معلوم شد که همه 51سرنشین اتوبوس مصدوم شده اند؛ 
اما هر کدام شرایط متفاوتی داشتند. مرتضی مرادی پور، معاون عملیات سازمان امدادونجات 
جمعیت هالل احمر در این باره گفت:  در این حادثه 51نفر دچار آسیب دیدگی شده بودند که 
4۹نفر از سوی عوامل اورژانس و عوامل ســازمان امدادونجات به مراکز درمانی منتقل شدند و 
2نفر دیگر نیز به صورت سرپایی مداوا شدند و خوشبختانه این حادثه تلفاتی به همراه نداشت. 
کامران قدس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان نیز گفت: 4۹مصدوم این حادثه به 
بیمارستان والیت دامغان منتقل شده اند و تحت درمان قرار دارند. او درباره وضعیت مصدومان این 
سانحه گفت:  2نفر از مصدومان به علت صدمه وارد شده در بخش مراقبت های ویژه )آی.سی.یو.( 
بیمارستان والیت و بقیه در بخش های عادی این بیمارستان بستری هستند و با توجه به اقدامات 
پزشکی صورت گرفته حال همه مصدومان بستری در بخش های عادی بیمارستان مساعد است. 

 مردی جوان که در درگیری دست به 

جنایت زده بود، بــه مرزهای غربی داخلی
کشور گریخت تا با کمک قاچاقچیان 
انســان به آلمان فرار کند اما پیش از خروج از کشور 

دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، بامداد بیست و چهارم مرداد 
امســال زنی با پلیس پایتخت تماس گرفت و گفت 
مردی هدف ضربات چاقو قرار گرفته و در یک قدمی 
مرگ اســت. وقتی مأموران پلیس در محل حادثه 
حاضر شدند، متوجه شــدند که مرد مجروح توسط 
اورژانس به بیمارستان منتقل شده است. زن جوانی 
که با پلیس تماس گرفته بود به آنها گفت: در حال عبور 
از خیابان بودم که چشمم به مرد زخمی افتاد. او کنار 
خیابان رها شده و از حال رفته بود. وقتی باالی سرش 
رفتم متوجه شدم که با چاقو زخمی شده و خونریزی 
شدیدی دارد. او اما قادر به صحبت کردن نبود که فورا 
با پلیس و اورژانس تماس گرفتم. مرد زخمی که برای 
درمان به بیمارستان انتقال یافته بود، به دلیل شدت 
جراحات جان باخت و ماجرای این جنایت به قاضی 
ساســان غالمی، بازپرس جنایی تهران اعالم شد. با 
دستور قاضی، مأموران بار دیگر به تحقیق از زن جوان 
پرداختند تا شاید اطالعات بیشتری از حادثه به دست 
آورند. این زن اما این بار ادعای تازه ای را مطرح کرد 
و مدعی شد که قاتل و مقتول را می شناخته است. او 
گفت: مقتول شهرام نام داشــت و به تازگی با او آشنا 
شــده بودم و قرار بود با هم ازدواج کنیــم اما در این 
بین، سجاد یکی از اقوام دورمان مدام برای من ایجاد 
مزاحمت می کرد. او هر زمانی که دلش می خواست به 

من زنگ می زد و پیامک های نامربوط برایم می فرستاد 
و همین موضوع باعث عصبانیت من شده بود. وی ادامه 
داد: دیگر تحمل مزاحمت های ســجاد را نداشتم. به 
همین دلیل تصمیم گرفتم موضوع را با شهرام که به 

تازگی با او آشنا شده بودم درمیان بگذارم.
زن جوان گفت: روز حادثه سجاد دوباره برایم پیامک 
فرستاد و گفت که می خواهد به مقابل خانه من بیاید. 
شهرام متوجه این موضوع شد و خودش را رساند و آن 
روز وقتی هر دوی آنها رسیدند با هم درگیر شدند. در 
این درگیری ناگهان ســجاد با قمه ضربه ای به شکم 
شــهرام زد و فرار کرد. من هم وحشــت زده پلیس و 

اورژانس را خبر کردم.

پایان فرار قاتل
با شناســایی هویت قاتل، بازپرس جنایی دســتور 
بازداشــت او را صادر کرد اما سجاد محل زندگی اش 
را ترک کرده و از تهران گریخته بود. در این شــرایط 
ردیابی ها برای شناســایی مخفیــگاه او ادامه یافت 
تا اینکه معلوم شــد وی در شهرســتان ماکو مخفی 
شده است. بررسی ها حکایت از این داشت که متهم 
به قتل خودش را به مرز رسانده و با پرداخت پول به 
قاچاقچیان قرار است به ترکیه سفر کند و بعد خودش 
را به خاک آلمان و نزد برادرش برساند. بنابراین تیمی 
از کارآگاهان راهی شــهر مرزی شدند و با شناسایی 
مخفیگاه قاتل موفق شدند او را پیش از فرار از کشور 
دستگیر کنند. متهم دربازجویی ها به قتل اقرار کرد و 
گفت: من مدت ها بود که به شیوا که از اقوام دورمان 
بود عالقه مند شده بودم. روز حادثه وقتی به سراغ او 

رفتم که با وی حرف بزنم با دیدن مرد غریبه)مقتول( 
عصبانی شدم و چون تصور می کردم قصد دارد برای 
شیوا مزاحمت ایجاد کند با او درگیر شدم و ناخواسته 
جانش را گرفتم درحالی که اصال او را نمی شــناختم 
و قصد قتل نداشــتم. پس از آن نیز تصمیم گرفتم 
با هویت جعلی از کشور خارج شــوم و خودم را نزد 
برادرم که در کشور آلمان زندگی می کند برسانم اما 

دستگیر شدم.
براســاس این گزارش، متهم به قتل با قرار قانونی در 
اختیار مأموران اداره دهــم پلیس آگاهی تهران قرار 

گرفته است و تحقیق از او ادامه دارد.

نجات 10نفر در
 انفجار زیرزمین 

انفجار گاز در زیرزمین خانه ای در جنوب تهران 
10نفر را تا یک قدمی مرگ پیش برد.

به گزارش همشهری، ساعت ۸:4۹ صبح دیروز به 
مرکز فرماندهی آتش نشانی تهران خبر رسید که 
در خانه ای واقع در جنوب شهر، انفجار مهیبی رخ 
داده است. انفجار در زیرزمین ساختمانی 5طبقه 
اتفاق افتاده بود و هنوز به درستی معلوم نبود که 
بر سر ساکنان آنجا چه آمده است. سید جالل 
ملکی، سخنگوی آتش نشانی تهران در این باره 
گفت:  انفجار موجب تخریب ســاختمان نشده 
بود؛ اما در پی آن، آتش سوزی در ساختمان رخ 
داده و دود زیادی طبقات را فرا گرفته بود. در این 
شرایط آتش نشانان با تقسیم شدن به دو گروه، 
عملیات خود برای اطفای حریق را آغاز کردند و 
همزمان گروه دیگری نیز با مراجعه به طبقات، 
5نفر از ســاکنان طبقات باالیی را نجات دادند. 
ملکی ادامه داد: 5نفر از ساکنان واحد محل وقوع 
انفجار نیز از داخل این واحد نجات داده شدند که 
شامل زن و شوهری جوان و 3فرزند شان که بین 
6تا 13 سال سن داشــتند می شدند. آنها دچار 
آسیب دیدگی و سوختگی شده بودند که برای 
درمان در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفتند. به 
گفته وی، شعله های آتش  در این واحد مسکونی 
پیش از سرایت به دیگر بخش ها و طبقات باالیی 
مهار شد و بررسی کارشناسان آتش نشانی نشان 
داد که نشت گاز شهری از وسیله گازسوز، سبب 

وقوع این انفجار شده است.
 


