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جنایت علیه امنیت 

نگهداری و ایمن سازی  مسیر توسکستان مستمر و روزانه است
روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور پیرو 
چاپ پیام مردمی با عنوان »مســیر مواصالتی توسکستان پر از 
دست انداز و چاله است« در ستون با مردم پاسخ داده است: ضمن 
سپاس از انعکاس دیدگاه ها و نقطه نظرات هموطنان و ظرفیت 
ایجاد شده برای پاســخگویی به مردم به اســتحضار می رساند 
در محور مذکور عالوه بر نگهداری جاری شــامل ایمن سازی  با 
نصب عالئم و تجهیزات ایمنی، لکه گیری راه، چاله پرکنی و... که 
به صورت مستمر و روزانه توسط ادارات کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان گلســتان و اداره راه و شهرســازی شرق استان 
سمنان )شاهرود( انجام می شــود،  دیگر اقدامات الزم براساس 
اولویت های اجرایی و خروجی ســامانه مدیریت روسازی راه ها 
)P.m.( و نیز متناســب با اعتبارات ابالغی در دســتور کار قرار 
می گیرد. بر همین اساس در حوزه شــاهرود با اجرای آسفالت 
رکالژی در قسمت های مورد نیاز، سطح رویه آسفالتی از وضعیت 
نسبتا مناسبی برخوردار اســت و در حوزه گلستان نیز در سال 
گذشته نســبت به اجرای عملیات بهسازی،  لکه گیری و روکش 
آسفالت حدود 5کیلومتر از محور اقدام گردیده است و عملیات 
تکمیلی لکه گیری و روکش آسفالت قسمت های دیگری از محور 
که دارای خرابی های بیشتر است نیز در دستور کار سال جاری اداره 
کل راهسازی و حمل ونقل جاده ای استان گلستان قرار دارد و با 
گشایش منابع اعتباری مساعدت بیشتری نیز به عمل خواهد آمد.

هیچ کارآفرینی موفق به کسب جایزه برنامه اقتصادی میدان نمی شود
برنامه ای به نام میــدان از رادیــو اقتصاد پخش می شــود که از 
کارآفرینان جوان برای معرفی طرح ها و ایده هایشان برای راه اندازی 
مشاغل و به اصطالح اســتارت آپ های جدید سؤال می شود و اگر 
این جواب ها توسط هیأت مشورتی تأیید و مورد قبول واقع شوند 
تسهیالت چند میلیارد تومانی به کارآفرینان تعلق خواهد گرفت. 
جالب اینجاست که تا به امروز هیچ کارآفرینی موفق به دریافت این 
تسهیالت نشده چون این هیأت با سؤال پیچ کردن ها و ایرادهای 
بی مورد همه طرح ها را مردود اعالم می کنند. به نظر می رسد ساخت 
و اجرای این برنامه بیشتر جنبه سرگرمی و تفنن دارد تا واقعیت و 

حمایت از کارآفرینان جوان!
جعفر از تهران 

اجرای راه آهن بیرجند چه شد؟
درحالی که دولت اعالم کرده بود که اجــرای راه آهن بیرجند در 
دستور کار خواهد بود تاکنون خبری از اجرای این راه آهن نیست. 
خراسان جنوبی ۴۶۰کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد که 
نشان دهنده ظرفیت باالی استان برای مبادالت اقتصادی و صادرات 
است که به دلیل نبود زیرساخت های حمل ونقل از این ظرفیت کمتر 
بهره برداری می شود. از سویی دوری این استان از مرکز کشور باعث 
می شود ساالنه هزاران نفر در جاده ها قربانی شوند. بنابراین یکی از 
حیاتی ترین مطالبات مردم استان که گره خورده با اقتصاد مردم 
است اجرای راه آهن بیرجند و اتصال این استان محروم به شبکه 

ریلی کشور است.
طالیی از بیرجند 

تاکسی ها مسافر بیشتر سوار کرده و کرایه هم بیشتر می گیرند
تاکسی های مسیر مترو صادقیه تا دانشگاه علوم و تحقیقات، به جای 
3نفر ۴ نفر را سوار می کنند درحالی که کرایه دریافتی شان همان 
کرایه ای است که سازمان تاکسیرانی برای 3 نفر و در شرایط کرونا 
تعیین کرده بود. اگر هم فردی اعتراضی بکند با بی ادبی و تندی او را 
پیاده می کنند. از سازمان تاکسیرانی درخواست داریم تا با نظارت و 

توبیخ این رانندگان جلوی این بی قانونی را بگیرند.
دانشجو از تهران

عوارض سنگین باعث شده خودروهای ترانزیت از جاده قدیم 
تبریز تردد کنند

با توجه به راه انــدازی چندین ســاله آزاد راه تبریز زنجان، خیلی 
از کامیــون داران و ترانزیت بار برای نپرداختــن عوارض هنوز از 
جاده قدیم تبریز میانه تردد می نمایند و این امر برای مسافران و 
خوروهای سواری مسیر میانه به تبریز و بالعکس به جهت عرض 
کم راه و پیچ هــای خطرناک و کمبود دید ایجاد خطر و مشــکل 
می کند. خواهشمندیم برای جلوگیری از خطرات و تسهیل در تردد 
خودروهای مسافربری در این مسیر، تردد کامیون داران از این محور 

محدود، و به آزادراه تبریز زنجان منتقل شود.
حسن پور از تبریز

مترو تهران تا ساعت24 فعال باشد
ساعت آخرین حرکت مترو کماکان 1۰شب است و به زمان قبل 
از کرونا برنگشته است؟ وقتی پرسنل شیفت و راهبر در ایستگاه ها 
حضور دارند از طرفی ترافیک و جمعیت  هم هست چرا مثل زمان 

قبل از کرونا ساعت کار قطار را تا 12شب افزایش نمی دهند.
دولتشاهی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

بررسی پیامک های مالخر متهم به قتل نشان می دهد او 
مرتکب 2جنایت شده است

فرار ناکام مالخر متهم به قتل
 تحقیقات در پرونده قتل مرد سارق نشان داد که او در درگیری با 
یک مالخر بر سر خرید اموال مسروقه به قتل رسیده است اما وقتی 
مأموران سراغ مالخر رفتند، او از طبقه ســوم به پایین پرید و به 
بیمارستان منتقل شــد. حاال و در بررسی تلفن این مرد سرنخی 

به دست آمده که او را متهم به ارتکاب 2قتل می کند.
به گزارش همشهری، صبح 3۰شهریور امسال جسد مردی در داخل 
یک گونی که کنار سطل زباله ای در یکی از محله های جنوب تهران 
رها شده بود، پیدا شد. با حضور قاضی محمدجواد شفیعی، بازپرس 
جنایی تهران و تیمی از کارآگاهان در محل، معلوم شد که مقتول 
مردی جوان است که حدود 5روز از مرگش می گذرد. جسد کامال 
نایلون پیچ شده بود و آثار   روی آن نشان می داد که وی بر اثر ضرب 

و شتم به قتل رسیده است.
برای کشف اسرار این جنایت تصاویر دوربین های مداربسته بررسی 
شد و مأموران متوجه مرد موتورســواری شدند که گونی حاوی 
جسد را با خود به نزدیکی سطل زباله آورده و در آنجا رها کرده و 
متواری شده است. در ادامه و با بررسی اثر انگشت  جسد مقتول، 
هویت او شناسایی شد. وی مردی جوان به نام سینا بود که یک بار 
به اتهام سرقت دستگیر و زندانی شده بود و خانواده اش همزمان 
با ناپدید شدن او راهی اداره پلیس شــده و گم شدن پسرشان را 

گزارش کرده بودند.

فرار هولناک مالخر
آنطور که بررسی ها نشان می داد، ســینا )مقتول( از مدت ها قبل 
با مردی به نام کریم که خریدار اموال مســروقه بــود در ارتباط 
بوده و اموال ســرقتی را به او می فروخته است. همچنین معلوم 
شد که مقتول آخرین بار با کریم قرار داشته و برای فروش اموال 
مسروقه به خانه او در حوالی گمرک رفته است. کریم، تنها مظنون 
جنایت بود و بررسی ها نشــان می داد که وی از مالخران حرفه ای 
و سابقه داراســت. همچنین مشــخص شــد که وی همان مرد 
موتورسواری بوده که جسد مقتول را در کنار سطل زباله رها کرده 
بود. با این سرنخ ها دســتگیری کریم در دستورکار مأموران اداره 
دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت و آنها پس از هماهنگی قضایی 
راهی خانه وی در محدوده گمرک شدند. اما او به محض مشاهده 
پلیس تصمیم به فرار گرفت. محل سکونت وی یک خانه 3طبقه 
قدیمی بود و کریم قصد داشت از طبقه سوم فرار کند که به پایین 

سقوط کرد و به بیمارستان منتقل شد.
ماموران در ادامه به بازرســی از خانه این مــرد پرداختند. در هر 
3طبقه لوازم سرقتی زیادی وجود داشت که نشان می داد کریم با 
سارقان زیادی در ارتباط است. در محل زندگی او از لوازم خودرو 
گرفته تا وسایل خانه پیدا و معلوم شد که خالفکاران زیادی هر روز 
به خانه او رفت وآمد داشتند. مأموران در قسمت پارکینگ خانه 
کریم با گودالی مواجه شــدند که به نظر می رسید وی آن را حفر 
کرده بود تا جسد مقتول را دفن کند اما موفق به این کار نشده بود. 
در بررسی های بیشتر شاهدانی پیدا شدند که دیده بودند مقتول 
روزی که ناپدید شده بود در خانه مرد مالخر حضور داشته است. 
برخی از آنها می گفتند که چند روزی بود که بوی تعفن شدیدی 
از خانه مالخر به مشام می رسید و زمانی که آنها از علت بو پرسیده 
بودند، وی مدعی شده بود که مرغ کشته است و بوی تعفن به خاطر 
مرغ است. وقتی تکه های این پازل کنار هم گذاشته شد، شکی باقی 
نماند که قاتل سینا؛ جوانی که جسدش در داخل گونی پیدا شده 
بود، مرد مالخر اســت و این احتمال مطرح شد که  او پس از قتل 
سینا، چند روزی جسدش را در خانه نگهداری کرده اما با توجه به 
انتشار بوی تعفن تصمیم گرفته با حفر گودال، جسد را دفن کند. 
ولی احتماال به دلیل رفت وآمد زیاد به خانه اش، موفق به این کار 
نشده و درنهایت جسد مقتول را داخل گونی گذاشته و در خیابان 

رها کرده است.

قتل دوم 
این اما پایان ماجرا نبود، چراکه مأموران در ادامه روند تحقیقات، 
سرنخ تازه ای کشف کردندکه نشان می داد مرد مالخر به احتمال 
زیاد مرتکب قتل دیگری هم شــده اســت. مأموران در بررسی 
پیامک هایی که بین این مرد و همسرش رد و بدل شده بود به پیامی 
برخورد کردند که زن جوان برای شــوهرش نوشته بود؛ »سینا را 
هم مانند شایان کشتی؟«  این یعنی متهم پرونده عالوه بر سینا، 
فرد دیگری را هم به قتل رسانده است؛ درحالی که او هم اکنون در 
بیمارستان بستری است و قادر به صحبت کردن و بازجویی نیست. 
حاال کارآگاهان تحقیقات برای شناسایی شایان که به نظر می رسد 
دومین قربانی متهم اســت را آغاز کرده انــد و همزمان منتظرند 
متهم بهبود پیدا کند تا شاید در بازجویی از او، اسرار این جنایات 

فاش شود.

دستگیری 3نفر در مرگ دختر تبریزی
تحقیقات پلیس درباره مرگ دختر جوانی در تبریز نشان می دهد 

که او قربانی یک حادثه شده است. 
به گزارش همشهری، آیالر حقی، دانشجوی دانشگاه آزاد تبریز بوده 
که چند شب قبل از یک ساختمان نیمه ساز در تبریز سقوط کرد و 
جان خود را از دست داد. به دنبال این حادثه، رسانه های معاند تالش 
کردند مرگ وی را به حوادث اخیر مربوط کنند اما سرهنگ ابراهیم 
محمودی، رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی درباره جزئیات 
این حادثه گفت: با بررسی مدارک و شواهد و مستندات در محل 
حادثه، مشخص شد آیالر حقی ازیک دستگاه خودرو سواری در 
جلوی پارکینگ ساختمان پیاده شده و پس از دقایقی حادثه برای 
وی رخ داده و تحقیقات پلیسی در حال انجام است. وی ادامه داد:  
مردم عزیز به اخبار رسانه های ضد انقالب توجه نکرده و اخبار را از 
رسانه های موثق دنبال کنند. به گفته رئیس پلیس آگاهی، در این 

پرونده 3نفر دستگیر شده اند و تحقیق از آنها ادامه دارد. 

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپاسخ مسئوالن

کوتاه از حادثه در جریان ناآرامی های آخر هفته گذشته 13نفر به شهادت رسیدند

 فراخوان های آخر هفته گذشته که با 

داخلی
خشونت و درگیری های خیابانی در 
برخی  شهرهای کشور همراه بود، راه 
را برای فعالیت عوامل تروریستی هموار  کرد تا نقشه 
جنایاتشــان را عملی کنند. در مهم تریــن اقدامات 
تروریســتی در این روزها، چند موتورســوار، مردم و 
مأموران حافظ امنیت در شهرســتان ایذه را به رگبار 
بستند که در جریان این حادثه 7نفر ازجمله کودکی 

9ساله به نام کیان پیرفلک به شهادت رسیدند.
به گزارش همشهری، هولناک ترین حادثه تروریستی 
آخر هفته گذشــته در شهرســتان ایذه در اســتان 
خوزستان رقم خورد. شامگاه چهارشنبه درحالی که 
عده ای انــدک به دنبال فراخوان هــای آخر هفته به 
خیابان آمده و شعار هنجارشکنانه می دادند، مأموران 
پلیس وارد عمل شــدند و با پرتاب گاز اشک آور اقدام 
به متفرق کردن آنها کردند. این ماجرا ادامه داشت تا 
ساعت17:3۰، که چند موتورسوار مسلح در حوالی بازار 
مرکزی شهرستان ایذه به سوی شهروندان و نیروهای 
انتظامی تیراندازی کردند. در این تیراندازی ۶نفر به 
شهادت رسیدند و شــمار زیادی نیز مجروح شدند و 
یک روز بعد با شهادت یکی دیگر از مجروحان، شمار 
شهدای این عملیات تروریستی به 7نفر افزایش پیدا 
کرد. به دنبال وقوع این حادثه، ســپاه ولی عصر)عج( 
خوزستان در اطالعیه ای جزئیات بیشتری از تیراندازی 
خونین ایذه را اعالم کرد.  در بخشــی از این اطالعیه 
آمده است: »بدین وســیله به اطالع امت شهیدپرور 
خوزســتان می رســاند گروهی مســلح که سوار بر 
2موتور سیکلت بودند، با سوءاستفاده از التهاب ایجاد 
شده در شهرستان ایذه با اسلحه های کالشنیکف به 
سمت مردم و پلیس تیراندازی کردند و آنها را به رگبار 
بستند. در این بین 7نفر شهید و 8نفر زخمی شدند.«  
همچنین فرماندهی انتظامی استان خوزستان نیز با 
صدور اطالعیه ای اعالم کرد: این جنایت تلخ و خونین 
که توسط معاندین و بدخواهان نظام اسالمی، طراحی 
و توســط مزدوران آنها به انجام رســید، نشانه عمق 
ناتوانی، کینه توزی و دشــمنی اســتکبار علیه مردم 
و نظام جمهوری اسالمی ایران اســت. امنیت مردم 
خط قرمز پلیس اســت و با قاطعیت، اقتدار و جدیت 
دوشادوش سایر نهادهای امنیتی و قضایی نسبت به 
شناسایی و مجازات همه طراحان و عامالن این جنایت 
ددمنشانه سریعا اقدام کرده و پاسخ دندان شکنی به 

ایادی این حمله تروریستی خواهیم داد.

آتش در حوزه علمیه
به رگبار بســتن شــهروندان تنها حادثه ای نبود که 
شامگاه چهارشنبه در ایذه رخ داد. در ادامه افراد نقابدار 
حوزه علمیه خواهران این شهر را نیز به آتش کشیدند. 
نسا شــیخ زاده، مدیر حوزه علمیه خواهران ایذه در 
این باره به ایســنا گفت: پیــرو فراخوان های روزهای 
گذشته برای برگزاری تجمع اعتراضی در شهر ایذه، 
خوابگاه های خواهران و برادران را از قبل تخلیه کرده 
بودیم و هنگام آتش سوزی کسی درون حوزه علمیه 
خواهران و برادران حضور نداشت.  وی افزود: متأسفانه 
شدت آتش سوزی و تخریب امکانات و تجهیزات حوزه 
علمیه خواهران بسیار زیاد است و 3خودرو هم در این 
آتش سوزی از بین رفت. مدیر حوزه علمیه خواهران 
شهرستان ایذه گفت: اغتشاشــاگران کم سن و سال 
بودند و خدا را شــکر این آتش ســوزی آسیب جانی 

دربرنداشت.

داغ کیان
در همان ســاعت های اولیه پس از حادثه تروریستی 
ایذه، نام یکی از قربانیان به سرعت توجه افکار عمومی 
را جلب کرد. او کســی نبود جز کیان پیرفلک، پسر 
9ســاله ای که در خودروی پدرش هدف گلوله قرار 
گرفت. آنطور که شواهد نشان می دهد، او همراه پدر 

و مادرش سوار بر خودروی شــان بودند که هدف 
گلوله تروریست ها قرار گرفتند. طبق شواهد 

به دســت آمده 2گلوله به شانه و پهلوی 
کیان برخورد کرد و موجب شهادتش 
شد و 3گلوله نیز به پدرش اصابت و او 
را مجروح کرد. نام کیــان و تصاویری 
دلخراش از او به ســرعت در شبکه های 

اجتماعی منتشر شد و همه را متاثر کرد. 
همچنین تصاویری از او در شبکه های اجتماعی 

منتشر شد که او را در حال آزمایش یک قایق کوچک 
دست ساز در تشت آب نشان می داد. کیان در این فیلم 
کوتاه می گفت که قایقش را برای شرکت در جشنواره 
علمی جابربن حیان ساخته است. همچنین در فیلم 
دیگری او در حال کاشــت یک نهال دیده می شــد. 
کاربران در شبکه های اجتماعی با انتشار تصاویری از او 
و با هشتگ هایی به نامش با خانواده وی ابزار همدردی 

کردند و خواستار مجازات عامالن این حادثه شدند.

ماجرای سرقت جسد چه بود؟
ماجرای شهادت کیان اما حاشیه هایی را نیز به دنبال 
داشت. در فیلم دلخراشــی که از او منتشر شد، ادعا 
شــد که خانواده اش برای جلوگیری از سرقت پیکر 
او جنازه را در خانه نگهــداری کرده اند؛ ادعایی که از 
سوی پدربزرگ او رد شــد. پدربزرگ کیان در رابطه 
با حاشیه های ایجاد شــده درباره جان باختن نوه اش 
گفت: کیان بی گناه بود. آنها فقط می  خواستند بروند 
خانه شان. اگر قانونی حاکم باشــد، باید اینهایی که 
تیراندازی کردند، شناسایی شــوند و معلوم شود که 
آیا تروریست هستند؟ چه کاره هســتند که این کار 
را کردند؟ به نوه ام 2گلوله اصابت کرد. یکی به شانه و 
دیگری هم به پهلو. بعد به بیمارستان منتقل شد و در 
آنجا به شهادت رسید. وقتی کیان روی برانکارد بود، 
بچه ها احساساتی شــدند و او را بردند پیش مادرش 
در روســتا. بعد وقتی نشــان مادرش دادند، او را به 
بیمارستان برگرداندند و در ســردخانه قرار دادند و 

ماجرای سرقت جسد دروغ است.
از ســوی دیگر، دایی کیان نیز گفت: اکنون خانواده 
کیان شــرایط روحی خوبی ندارند و مــادر او حتی 
نمی تواند صحبت کند. کیان 9 ساله بسیار با استعداد 
بود کــه در محل بازگشــت به خانــه در این حمله 
تروریستی به شهادت رسید. از نیروهای امنیتی انتظار 
داریم هر چه سریع تر قاتالن را پیدا کرده و آنها را به اشد 
مجازات برسانند تا مادر و یک خانواده و نیز ایل دیگر 
دچار چنین مصیبتی نشوند. درگذشت کیان واقعا دل 

همه ما را به درد آورد.

دستگیری عامالن حمله ایذه در ماکو
در شرایطی که از شــامگاه چهارشــنبه برخورد با 
عامالن جنایت در ایذه به یک مطالبه عمومی تبدیل 
شده بود، استاندار خوزستان ظهر دیروز از دستگیری 
11نفر از عامالن این حادثه خبر داد و گفت یکی از 
آنها در حال فرار از کشــور در ماکو بازداشــت شده 
است. صادق خلیلیان گفت:  حمله تروریستی در ایذه 
واقعه حادثه تلخی بود که عده ای  با سوءاســتفاده از 
هیجانات جوانان و مطالبات آنان، اقدام به تیر اندازی 
و حمله مســلحانه به مردم کردند. بعد از این حمله، 
دستگیری عامالن در دستور کار نیروهای انتظامی 
و امنیتی قرار گرفت که  11نفر از افرادی که در این 
قضایا دست داشتند، دستگیر شدند. وی با بیان اینکه 
یکی از این افراد تروریست در مرزهای شمال غربی 
دستگیر شده اســت، ادامه داد:  این فرد می خواست 
با خروج از مرزهای شــمال غرب بــه اروپا و یکی از 
کشــورهای فرانســه یا آلمان خودش را برساند که 
دســتگیر شــد و امیدواریم در تحقیق از او بتوانیم 
پازل های مختلف طراحی این حمله تروریســتی را 

شناسایی کنیم. 

واکنش مقامات 
به دنبال حادثه تروریســتي ایذه، مقامات کشورمان 
ضمن محکوم کردن ایــن حادثه با خانواده شــهدا 
اظهار همــدردي کردنــد. رئیس جمهــور، ضمن 
تســلیت به خانواده شــهدای حمله تروریستی، در 
گفت وگوی تلفنی با استاندار خوزستان، به وي دستور 
داد اقدامات دســتگاه های امنیتی و انتظامی را برای 
شناسایی و بازداشــت عامالن و آمران این واقعه تلخ 
در کوتاه ترین زمان ممکن پیگیری کند. سید ابراهیم 
رئیســي همچنین دســتور داد تا همه امکانات الزم 
برای رســیدگی به مجروحان این حادثه فراهم شود. 
رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در پیامی از ماموران 
امنیتی و انتظامی خواست نسبت به شناسایی آمران 
و عامالن حادثه تروریسی ایذه اقدام کنند. محمد باقر 
قالیباف در پیامي حادثه تروریستی تیراندازی به مردم 
و ماموران حافظ امنیت در شهرستان ایذه و آتش زدن 
حوزه علمیه این شهر را محکوم و اعالم کرد: دشمنان 
کینه ورز و آتش افروزان  تکفیری که با ایجاد اغتشاش 
تالش دارند آرامش ملت را خدشه دار کنند بار دیگر با 
شلیک مستقیم به روی مردم ، آنان را به خاک و خون 
کشاندند که این نشانی به جز دشمنی و کینه ورزی با 

ملت و اعتقادات آنان نیست .

تکرار حادثه ایذه در اصفهان
چهارشنبه شــب، ســاعتی پس از حادثه خونین در 
ایذه، حادثه مشــابهی در اصفهان اتفاق افتاد که در 
جریان آن راکبان یک موتورسیکلت در منطقه خانه 
اصفهان  نیروهای بسیجی و پلیس را به رگبار بستند 
و 3نفر را به شهادت رســاندند. این حادثه ساعت21 
اتفاق افتاد و 2نیروی بســیجی به نام های محســن 
حمیدی -5۴ساله- و محمدحسین کریمی -3۰ساله- 
و  ســرهنگ اســماعیل چراغی از نیرو های انتظامی 
به شــهادت رســیدند. روح اهلل حکیمی فرد، مسئول 
روابط عمومی سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( استان 
اصفهان درباره حادثه تروریستی   در فلکه نگهبانی خانه 
اصفهان، گفت: در پی فراخوان گســترده ضدانقالب 
برای ایجاد آشوب و اغتشاش، نیروهای حافظ امنیت 
به منظور برقراری نظم و امنیت در فلکه نگهبانی خانه 
اصفهان حضور پیدا کردند. پس از آن عوامل تروریستی 
از بین اغتشاشگران با رگبار به سمت نیروهای مدافع 
امنیت تیراندازی کردند که 2نفر از نیروهای بسیجی به 
نام محسن حمیدی و محمدحسین کریمی به شهادت 
رســیدند و یکی از نیروهای انتظامی به نام  سرهنگ 
اسماعیل چراغی نیز که مجروح شده بود، یک روز بعد 
در بیمارستان به شهادت رسید. شهید چراغی متولد 
هفتم آبان ماه سال13۶۰ بود و 2فرزند از او به یادگار 

مانده است.

شهادت 2دانشجوی بسیجی در مشهد
همزمان با ادامه خشــونت ها در شــهرهای مختلف، 
عصر پنجشنبه در مشــهد نیز 2دانشجوی بسیجی 
با ضربات چاقو به شهادت رســیدند. محسن داوری، 
فرماندار مشهد در توضیح این حادثه گفت: متأسفانه 
عصر پنجشنبه در چهارراه عامل مشهد اغتشاشگران و 
عوامل آشوب با تهدید قصد تعطیلی مغازه ها را داشتند 
اما با حضور نیروی انتظامی افراد متفرق شــدند. وی 
ادامه داد: با متفرق شدن اغتشاشگران یکی از این افراد 
به طور ناگهانی با چاقو به 5بسیجی که با فاصله دورتر 
از محل درگیری نیروی انتظامی بودند، حمله کرد که 
از این بین 2نفر شهید و3نفر مجروح شدند. این اتفاق 
در خیابان حر عاملی 33 افتاد و نیروهای بســیجی 
جهت تامین امنیت کسبه و مردم محل در آنجا حضور 

داشتند که با سالح سرد مورد حمله قرار گرفتند.
به دنبال این حادثه، تالش ها برای دستگیری عامل این 
جنایت آغاز شد و روز گذشته رئیس کل دادگستری 
استان خراســان رضوی، از تشــکیل پرونده قضایی 
برای حمله کنندگان به مدافعان امنیت و شناسایی 
هویت ضارب شــهدا خبــر داد. غالمعلی صادقی در 
این باره گفت: به محض وصول گــزارش این رویداد 
با دســتور قضایی بازپرس ویــژه در صحنه حاضر و 
پرونده ای در دادسرای عمومی و انقالب مرکز خراسان 
رضوی تشکیل و اقدامات الزم برای شناسایی عوامل 
این اقدام آغاز شــد و هویت ضارب شــهدای امنیت 
مشهد شناسایی شده و تحقیقات در این زمینه ادامه 
دارد. براساس این گزارش، شهید حسین زینال زاده، 
دانشجوی دانشگاه شهید منتظری بود. شهید دانیال 
حسین زاده نیز دانشجوی دانشگاه فنی شهید منتظری، 
خادم الشــهدا، خادم طرح والیت، خادم کاروان های 

اربعین و جهادگر اردوهای جهادی بود.

شهادت مأمور پلیس در راه منزل
از سنندج نیز خبر می رسد که یکی از نیروهای پلیس 
هنگام بازگشــت به خانه از ســوی افراد ناشناس به 
شهادت رسید. مهدی رمضانی، معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استاندار کردستان در این خصوص گفت: 
سرهنگ حسین یوسفی از کارکنان فرمانده انتظامی 
استان کردستان روز پنجشنبه در جریان اغتشاشات 
ســنندج که در حال حرکت به ســمت منزل بود، با 
قرارگرفتن در جمع اغتشاشگران به طرز مظلومانه ای 
به شهادت رسید. اغتشاشگران عالوه بر شهادت این 
ســرهنگ نیروی انتظامی، خودروی وی را هم آتش 
زدند. وی ادامه داد: در پی ناآرامی های روز پنجشنبه 
در ســنندج، رئیس کالنتری ناحیه منفصل شهری 
نایسر هم به شدت مجروح و وضعیت وی وخیم گزارش 

شده است.

 وقتی مرد ایرانی از همسر سوئدی خود جدا شد، همراه 

دادسرا
با دخترانش برای ادامه زندگی به ایران آمد و حاال زن 
سوئدی با ســفر به ایران و حضور در دادسرای جنایی 

تهران، برای پیدا کردن فرزندانش درخواست کمک کرده است.
به گزارش همشهری، چند روز قبل وکیل یک زن سوئدی همراه وی 
به اداره پلیس تهران رفت و گفت: همســر سابق موکلش، بچه های 

آنها را دزدیده و با خود به تهران آورده است. او گفت: موکل من چند 
سال قبل با مرد ایرانی که در سوئد مشغول به کار بود ازدواج کرد. او 
ادامه داد: او از همسر ایرانی اش صاحب 2دختر شده اما پس از مدتی 
آنها با یکدیگر دچار اختالف و درنهایت از هم جدا شدند. وی افزود: 
براساس توافق انجام شده، 2دختر چند روز نزد پدرشان بودند و چند 
روز هم نزد مادرشان. اما بعد از مدتی شــوهر سابق موکلم به همراه 

در  پایتخــت  پلیــس   

جنایی
جست و جوی مرد سرایداری 
است که پس از قتل زن تنها 

و سرقت طالهای وی، فراری شده است.
به گزارش همشهری، تحقیقات در این پرونده 
از ساعت 23 شــامگاه دوم دی ماه پارسال 
شروع شد؛ آن روز به تیم جنایی خبر رسید 
که زنی 7۰ ساله در خانه اش به قتل رسیده 
است. محل جنایت خیابانی در شمال غرب 
تهران بود. تیم جنایی پس از حضور در محل 
متوجه شد که زن 7۰ ساله ای بر اثر خفگی به 
قتل رسیده است. نخستین فردی که با جسد 
مواجه شده و پلیس را خبر کرده بود دختر 
مقتول بود. او در تحقیقات گفت: آخرین بار 
2شــب قبل با مادرم صحبت کردم. او گفت 

قصد دارد به خانه دوســتانش برود و پس از 
آن دیگــر خبری از او نداشــتم. امروز صبح 
هرچه به تلفن او زنــگ زدم جواب نداد.  من 
که نگران شده بودم راهی خانه وی شدم تا 
از او خبری بگیرم اما هر چه زنگ در را زدم، 

جوابی نشنیدم.
وی ادامه داد: سرایدار ساختمان مدت ها بود 
کارهای نظافت خانه مادرم را هم انجام می داد 
به همین دلیل یکراســت به اتاق سرایداری 
رفتم، اما اثری از وی نبود. همسرش می گفت 
که مرد سرایدار چند روزی است ناپدید شده 
و هیچ کس از او خبری ندارد. آن روز با کلید 
یدکی که داشتم وارد خانه مادرم شدم و به 
جست وجو در داخل خانه پرداختم. ناگهان 
داخل کمد دیواری با جسد دست و پا بسته 

مادرم مواجه شدم و وحشت زده همسایه ها 
را خبر کردم.

در ادامه تحقیقات، جسد مقتول به پزشکی 
قانونــی منتقل شــد. مأمــوران بــا انجام 
بررسی های بیشــتر متوجه شدند که تمام 

طال وجواهرات مقتول به سرقت رفته است.
با بررسی های بیشــتر، مدارک و شواهدی 
به دست آمدکه نشــان می داد مرد سرایدار 
عامل ایــن جنایت اســت و تحقیقات برای 
بازداشت او آغاز شــد. سرهنگ علی ولیپور 
گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران با بیان 
این خبر گفت: همه شــواهد از این حکایت 
داشت که مرد سرایدار پس از قتل زن تنها و 
سرقت طال و جواهرات او، فراری شده است. 
از آنجا که هیچ رد و سرنخی از متهم در دست 

نیســت، بازپرس شــعبه یازدهم دادسرای 
جنایی تهــران مجوز انتشــار تصویر بدون 
پوشش متهم فراری را صادر کرده و کسانی 
که از مخفیگاه متهم اطالع دارند می توانند با 
شماره 51۰5551۰ تماس بگیرند و موضوع 
را به کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران 

اطالع دهند.

پلیس در جست و جوی قاتل فراری

بچه ها ناپدید شدند و موکلم پس از جست وجوی بسیار متوجه شد سفر زن سوئدی به ایران برای جست وجوی دخترانش
که دخترانش در تهران هستند. وی افزود: براساس قانون سوئد، پدر 
بچه ها اقدام به کودک ربایی کرده و حق این را نداشته که بچه ها را بدون 
رضایت و اطالع مادر از سوئد خارج کند. به همین دلیل هم اکنون وی 

از همسرش شکایت کرده و خواهان بازگردان بچه ها به سوئد را دارد.
با شکایت وکیل زن ســوئدی، پرونده ای در این باره تشکیل شد و به 
دستور بازپرس جنایی تحقیقات برای یافتن بچه ها و شوهر ایرانی زن 

سوئدی آغاز شده است.

تصویرمتهمبامجوزقضاییمنتشرمیشود

بازگشت همه به سوی اوست
 با نهایت تأســف و تأثر مطلع شـــدیم همکاران عزیزمان، آقایان  ولی اهلل، 
غالمرضــا  و محمدعلــی خلوجینی در غم از دســت دادن  پدر به ســوگ 
نشســته اند. براي درگذشــته رحمت الهي و براي بازماندگان صبر از درگاه 

ایزد منان خواهانیم .
همکاران  شما در موسسه همشهری


