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شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

کوتاه از حادثه

قتل همسر بهخاطر زیادهخواهی

چکهای صیاد باید بتواند جلوی کالهبرداران را بگیرد

چندی قبل کالهبرداری که با دســته چک صیاد یعنی به طریق
ثبت چکها در سامانه بانکی اقدام به خرید از کاسبان مختلف کرده
بود سراغ ما آمد و از آنجا که چک صیادی وی ثبت شده و بنکداری
فعالی هم داشت به او اعتماد کرده و جنس فروختیم .غافل از اینکه
وی تاکنون میلیاردها تومان کالهبرداری کرده و به ما چند جوان
تازهکار هم رحم نکرده است .فردای صدور چک در سامانه صیاد این
کالهبردار متواری شده و صدها شاکی بهدنبال وی هستند .آیا نباید
یکی از کارکردهای سامانه صیاد جلوگیری از کالهبرداری و مسدود
کردن حساب افرادی باشد که قبال چکشان برگشت خورده است.
آیا کسی هست جلوی این کالهبرداران شیاد را بگیرد؟
مهیار سیدان از تهران
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خطوط جدید راهآهن تهران -مشهد اهالی حریم را گرفتار
کرده است

خطوط جدید راهآهن تهران -مشهد که در محدوده راهآهن،
شهرری نصب و بهرهبرداری شــده هیچ توجیهی نداشته و
ندارد .درحالیکه قرار بوده این خطوط بهعنوان کمکی مورد
استفاده قرار گیرند هیچ استفادهای از آنها نمیشود و فقط
باعث شدهاند حریم هزار خانواده ساکن در محدوده یادشده
کوچکتر و فشارها بیشتر شود.
اسکندری ازتهران

پیامک

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

مسکن مهر هشتگرد کی آماده میشود؟

سالهاست مســکن مهر هشتگرد در حال ســاخت است و
همچنان خبری از تکمیل آن نیست .هر از چند گاهی فراخوانی
داده و پولی میگیرند که با هزار خون دل در این شــرایط بد
اقتصادی فراهم میکنیم ولی باز هم خبری از تکمیل و تحویل
نیست .وزارت مسکن و شهرســازی و شرکت شهرک جدید
هشتگرد تکلیف مسکنهای بالتکیف را روشن کند.
معصومی متقاضی مسکن مهر

برخی مسئوالن صحبتهای نسنجیده و احساسی میکنند

با توجه به گرانتر شده کاالها و کلیه مایحتاج عمومی و تورم
فزاینده ،اقدام دولت محترم به افزایش ۵۷درصدی حداقل
حقوق بازنشستگان و مســتمریبگیران از سازمان تأمین
اجتماعی میتواند مسکنی هرچند موقت باشد ولی در این
شرایط برخی سخنان نسنجیده از سوی برخی مسئوالن که
شاید چندان هم مطرح نباشد ذهن جامعه را متشنج میکند
که باید تأکید کرد اوضاع فعلی جامعه سخت نیازمند آرامش
و ثبات است و هر صحبت اضافی و نسنجیدهای ابدا به صالح
مردم و کشور و نظام مقدس نیست و نخواهد بود .توقع تدبیر
و خویشتنداری از مسئوالن خواسته زیادی نیست.
عسگری از تهران

پیام

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

نانوایی خیابان گلستان مدتهاست تعطیل است

نانوایی سنگکی واقع در خیابان گلســتان کوچه نجفآبادی پشت
پایگاه مقاومت شــهید بهشــتی با وجود اینکه ســهمیه آرد دارد
مدتهاست تعطیل کرده .جمعیت زیادی از ساکنان این محدوده از
نانوایی یادشده خرید میکردند.
سودمند از خیابان مدنی

مابهالتفاوت حقوقها را وقتی بدهند که پول هنوز ارزش داشته باشد

متأسفانه بهدلیل تورم که تالشهایی هم برای کنترل آن میشود
روزانه از ارزش پول کاسته میشود .در این شرایط وقتی قرار باشد
مابهالتفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت ماه را مثال مرداد و شهریور
بدهند چهبسا ارزش آن بسیار کاسته شده باشد و دیگر نتوان با آن
حتی اقالم جزئی خرید .مگر اینکه به نرخ روز آن را بپردازند.
جوادی از تهران

تقاطع خیابان فرجام نیازمند چراغ قرمز و سرعتگیر

خیابان فرجــام تقاطع هنگام واقع در منطقه 4شــهرداری
تهران احتیاج به چراغ قرمز و نصب سرعتگیر دارد .متأسفانه
بهدلیل نبود همین ادوات ســاده هر روز تصادفات جرحی و
مالی در این تقاطع رخ میدهد .عابــران هم همواره نگران
تصادف هستند.
سپاسدار از تهران

حوالی ســاعت 1:30بامداد دیروز به
وقت محلی زمین در جنوب شــرق
گزارش
افغانستان لرزید تا یکی از مرگبارترین
زمینلرزهها را در افغانستان رقم بزند.
زمینلرزهای بــه قــدرت  5.9ریشــتر در عمق 51
کیلومتری زمین که بســیاری از روســتاهای منطقه
کوهستانی والیت پکتیکا را ویران و خانههای زیادی را
تبدیل به آوار کرد تا یکی از غمانگیزترین حوادث طبیعی
در کشوری در همسایگی ایران رقم بخورد .بنا بر اعالم
مقامات طالبان ،در این زمینلرزه صدها خانه ویران شده
و دستکم هزار نفر جانشان را از دادهاند.
بهگزارش همشــهری ،زمینلــرزه بامــداد دیروز در
افغانستان زمانی رخ داد که بسیاری از مردم در خواب
بودند؛ درست همانند زمینلرزه شــدیدی که بامداد
31خرداد سال 69رودبار و شهرها و روستاهای اطراف
آن در استان گیالن را لرزند و جان دستکم 37هزار نفر
از هموطنانمان را گرفت .شاید به همین دلیل است که
حاال و به دنبال زمینلرزه مهیب افغانستان مردم ایران
خود را همدرد مرد افغانســتان میدانند و دلنگرانند
برای خانوادههایی که در این حادثه عزیزانشــان را از
دست دادهاند .زلزله دیروز افغانستان در والیت پکتیکا،
منطقهای کوهستانی در جنوب شــرق این کشور رخ
داد و شــدت آن به حدی بود که مناطقی در پاکستان
و هند را نیز به لــرزه درآورد .هرچنــد در ابتدا برخی

درد افغانستان ،غمایران
خبرگزاریها قدرت آن را 6.1ریشتر اعالم کرده بودند
اما در ادامه شدت این زمینلرزه 5.9ریشتر گزارش شد.
بهدنبال این حادثه شبکههای اجتماعی و رسانههای
خبری پر شد از عکسها و تصاویری که رانش زمین و
خانههای ویران شده و مجروحانی را نشان میداد که
امدادگران در تالش برای انتقال آنها به مراکز درمانی
بودند .این مرگبارترین زمین لرزهای است که در 2دهه
اخیر افغانستان را لرزانده و عالوه بر مرگ دستکم هزار
نفر ،باعث مجروحشدن بیش از 1500نفر شده است.
کانون زمینلرزه جایی در حدود 44کیلومتری شــهر
خوســت بوده و بهگفته یک خبرنگار محلی در والیت
پکتیکا« ،هر خیابانی که میرویــد ،مردم را میبینید
که برای مرگ عزیزانشان عزاداری میکنند » .براساس
گزارش خبرگزاریها ،خانههای حادثهدیده بیشتر در
مناطق روستایی و خشــتی و ناپایدار بودند و تیمهای
امدادی هنوز به روســتای دورافتــاده گیان که ظاهرا
بیشترین آســیب را در زلزله دیده نرسیدهاند .یکی از
مردم محلی به خبرنگاران گفت :در روستای گیان هیچ
امدادرسان رســمی وجود ندارد ،اما مردم از شهرها و
روستاهای همجوار برای نجات مردم به اینجا آمدهاند.
من امروز صبح رسیدم و خودم بهتنهایی 40جسد را از
زیر آوار بیرون کشیدم که بیشتر آنها بچههای خردسال
بود .بهگفته مردم محلی ،بیمارستانهای منطقه تاب
مقابله با این فاجعه را ندارند و بهدلیل آسیب به دکلهای

تلفن همراه ،ارتباط پس از زلزله دشوار است و ممکن
است تعداد کشــتهها همچنان افزایش یابد .بهدنبال
این زمینلرزه ،مقامات طالبــان از آژانسهای امدادی
بینالمللی درخواست کمک اضطراری کردهاند و این
در حالی است که بســیاری از مردم بهدلیل کارنکردن
تلفنهایشان از وضعیت بســتگان خود آگاه نیستند.
بهگفته یکی از پزشکان در والیت پکتیکا که بیشترین
آســیب را دیده ،کارکنان پزشکی و کادر درمان نیز در
میان قربانیان هســتند و این در حالی است که قبل از
زلزله نیز این والیت جمعیت و امکانات کافی پزشکی
را نداشــته و حاال و با این حادثه اوضاع بدتر هم شده
اســت .مردم محلی در گفتوگو با خبرگزاری رویترز
صحنههای وحشتناکی از مرگ و ویرانی پس از زلزله را
توصیف کردند و زنی به نام فاطمه گفت :وقتی زلزله آمد
من و بچهها فریاد زدیم .یکی از اتاقهایمان ویران شد.
همسایههایمان فریاد میزدند و خانههای زیادی ویران
شد و اجساد زیادی را دیدم .بهگفته یک پزشک محلی،
بیشــترین تلفات تاکنون در مناطق گایان و برمل در
پکتیکا بوده است.
ایران در کنار افغانستان

بهدنبال زلزله مرگبار افغانستان و درحالیکه مقامات
طالبان از جوام ع بینالمللی درخواســت کمک فوری
کردهاند ،سفارت کشــورمان در کابل از ارسال ۲فروند

هواپیما حاوی کمکهای اولیه به افغانستان خبر داد.
ســفارت جمهوری اســامی ایران در کابل با انتشار
پیامی ضمن ابراز تسلیت و همدردی با ملت افغانستان
اعالم کرد که ایــن دو فروند هواپیما حامل کمکهای
اولیه برای خانواده قربانیان و زلزلهزدگان بوده اســت.
در همین حال پیرحســین کولیوند ،رئیس جمعیت
هاللاحمر جمهوری اســامی ایران از اعالم آمادگی
کامل این جمعیت برای امدادرسانی ،ارائه کمکهای
بهداشتی و درمانی و پشتیبانی از عملیات امدادرسانی
به شهروندان افغانستانی خبر داد .بهگفته وی ،در همین
راستا تیمهای جســتوجو و نجات ،درمان اضطراری،
نیروهای امدادی ،داوطلبــان و کادر درمان جمعیت
هاللاحمر جمهوری اســامی ایران در آمادگی کامل
به سر برده تا درصورت درخواســت کمک ،نیروهای
جمعیت هاللاحمر به محل سانحه اعزام شوند .سعید
خطیبزاده ،ســخنگوی وزارت امور خارجه نیز ضمن
طلب آمــرزش بــرای جانباختگان ایــن حادثه تلخ
طبیعی ،با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرده و از
آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای هرگونه کمک به
زلزلهزدگان خبر داد .همچنین روابطعمومی سازمان
پزشــکی قانونی ایران نیز با ابراز تأســف از این حادثه
دردناک و ابراز همــدردی با مردم افغانســتان ،برای
یاریرساندن به پزشکی قانونی و مردم این کشور اعالم
آمادگی کرد.

زن سالخورده ،قربانی فرار سارق سابقهدار شد
سارق سابقهدار که به تازگی با گرفتن مرخصی از زندان
خارج شــده بود در جریان ســرقت یک خودرو باعث
دادسرا
جانباختن زنی سالخورده شد.
بهگزارش همشهری ،چند روز قبل به مأموران پلیس پایتخت خبر رسید
زن و مردی جوان با همدســتی یکدیگر خودروی یکی از شهروندان را
درحالیکه سوئیچ روی آن بوده سرقت کردهاند .شاکی به مأموران گفت:
درحالیکه خودروام روشن و سوئیچ روی آن بود برای لحظهای پیاده شدم
اما درست همان موقع زن و مردی جوان سوار ماشینم شدند و فرار کردند.
بهدنبال این شکایت ،پلیس برای دستگیری سارقان طرح مهار را به اجرا
گذاشت .کمی بعد با مشخصاتی که صاحب ماشین در اختیار پلیس قرار
داده بود ،مأموران یکی از واحدهای گشــتی این خــودرو را درحالیکه
2مرد و یک زن سوار آن بودند شناسایی کردند .راننده وقتی مأموران را
در تعقیب خود دید سرعت خودرو را باال برد و تالش کرد تا فرار کند .او
در خیابانهای شهر به شکل خطرناکی رانندگی میکرد و مأموران نیز
با احتیاط زیاد به تعقیب خودرو میپرداختند و حتی اقدام به تیراندازی
هوایی کردند اما فایدهای نداشت و تعقیب و گریز ادامه یافت.
تصادف مرگبار

در یکی از خیابانها اما حادثه تلخی اتفاق افتاد .زن سالخوردهای در حال
عبور از خیابان بود که خودروی تحت تعقیب با شدت زیادی با او برخورد
کرد .شدت این تصادف به حدی بود که عالوه بر این شهروند که آسیب
زیادی دیده بود ،راننده ســارق هم مجروح شد اما توانست با زن جوانی
که همراهش بود از صحنه تصادف فرار کند .لحظاتی بعد وقتی مأموران
پلیس سر رسیدند مرد دیگری که سرنشین خودرو بود را دستگیر کردند.
بهدنبال این حادثه زن سالخورده برای مداوا به بیمارستان منتقل شد اما
ساعتی بعد بهدلیل شدت جراحات وارده روی تخت بیمارستان جانش را
از دست داد تا این حادثه به قاضی میثم حسینپور ،بازپرس شعبه چهارم

دادسرای امور جنایی تهران گزارش شود .از سوی دیگر ،متهم دستگیر
شده تحت بازجویی قرار گرفت اما مدعی شــد از سرقتی بودن خودرو
اطالعی نداشته است .او به مأموران گفت :چند دقیقه پیش دوستم با من
تماس گرفت و گفت با ماشینش دنبالم میآید تا با هم در خیابان دوری
بزنیم .وقتی او آمد زن جوانی هم همراهش بود و من هم ســوار شدم اما
خبر نداشتم که آنها ماشین را دزدیدهاند.
بازگشت به زندان

چند روز پس از این حادثه با اطالعاتی که متهم دستگیر شده از متهمان
تحت تعقیب در اختیار پلیس قرار داده بود تالشها برای دستگیری آنها
ادامه داشت تا اینکه خبر رســید مرد متواری به تازگی به اتهام سرقت
دستگیر و زندانی شده است .بررسی سوابق این متهم نشان میداد که
او ازجمله متهمان سابقهداری اســت که بارها به اتهام سرقت و قاچاق
موادمخدر دستگیر و زندانی شده و آخرین مرتبه پیش از تصادف مرگبار
به اتهام سرقت به تحمل 4سال حبس محکوم شده بود که فروردین ماه
امسال توانسته بود با سپردن وثیقه از زندان مرخصی بگیرد.
حادثه به روایت متهم

وقتی این متهم از بازداشتگاه به دادســرای جنایی منتقل شد و تحت
بازجویی قرار گرفت جزئیات بیشــتری از حادثه را بازگو کرد .او گفت:
مدتی بود که به اتهام سرقت گوشی زندانی بودم اما از فروردین ماه امسال
به مرخصی آمدم .در این مدت با دختری آشنا شدم و تصمیم گرفتیم با
همدستی یکدیگر خودرو سرقت کنیم .متهم ادامه داد :روز حادثه بهدنبال
مورد خوبی برای سرقت بودیم که مردی درحالیکه خودرواش روشن و
سوئیچ رویش بود پیاده شد .ما هم از غفلت او سوءاستفاده کردیم و سوار
شدیم و خودرو را سرقت کردیم .در ادامه با یکی از دوستانم تماس گرفتیم
و با ماشین دنبال او رفتیم و او را هم سوار کردیم اما بعد از آن بود که پلیس

ما را تعقیب کرد و بهدلیل اینکه سرعت فرارمان زیاد بود با یک عابر تصادف
کردیم .در این تصادف خودم هم مصدوم شده بودم ،با این حال ماشین
را جا گذاشتیم و همراه دختر جوان فرار کردیم اما دوستم دستگیر شد.
آنطور که متهم میگوید شدت این تصادف به حدی بود که خودش هم
مصدوم شده بود .او در اینباره گفت :بهدلیل آسیبی که در تصادف دیده
بودم خودم را به بیمارستان رساندم و در آنجا با نام جعلی بستری شدم.
حدود 4روز در آنجا بودم تا اینکه یک روز در بیمارستان ماموری را دیدم
که ظاهرا یک متهم را به آنجا آورده بود .با دیدن او ترســیدم و باوجود
وضعیتی که داشتم از طبقه دوم بیمارستان پایین پریدم و فرار کردم اما
چند روز بعد بهخاطر سرقتی که کرده بودم باالخره دستگیر شدم .متهم
در ادامه گفت :در این مدت نمیدانستم زنی که با او تصادف کرده بودم
فوت شده است و حاال که متوجه شدم عذاب وجدان گرفتهام .براساس
این گزارش هماکنون این متهم همراه با دوســتش در بازداشت بهسر
میبرند و تحقیقات برای دستگیری زن جوان ادامه دارد.

تازهترین اظهارات راننده اتوبوسی که چرخ آمبوالنس را پنچر کرد:

از مرگ دختر  2ساله شوکه شدم
راننده اتوبوســی که بــا پنچرکردن الســتیکهای
آمبوالنس باعث دیررسیدن کودک بیمار به بیمارستان
شده و مرگ او را رقم زده بود ،در تازهترین اعترافاتش
در دادســرای امور جنایی مدعی شد که فکرش را هم
نمیکرد کــه پنچرکردن الســتیک آمبوالنس باعث
چنین حادثه تلخی شود و از این اتفاق شوکه شده است.
بهگزارش همشهری ،روز سهشنبه24 ،خردادماه امسال
امدادگران اورژانس برای امدادرسانی به دختری 2ساله
که در یک مرکز پزشــکی نیاز به کمک داشت راهی
آنجا شدند .وضعیت این دختر وخیم بود اما امدادگران
توانستند با انجام عملیات احیا او را به زندگی برگردانند.
آنها قصد داشتند برای ادامه روند درمان دختر 2ساله را
به بیمارستان منتقل کنند اما زمانی که سراغ آمبوالنس
که آن را بهدلیل نبود جای پــارک در خط ویژه عبور
اتوبوس پــارک کرده بودند رفتند ،متوجه شــدند که
2الستیک آمبوالنس پنچر شده اســت .هرچند آنها
بالفاصله برای اعزام ،آمبوالنس جایگزین درخواست
دادند اما درنهایت کــودک بیمار بهدلیــل تأخیر در
رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.
بهدنبال این حادثه تلخ بررســی تصاویر دوربینهای
مداربسته نشان داد که عامل پنجرکردن الستیکهای

آمبوالنس راننده یک اتوبوس متعلق به بخش خصوصی
اســت .به این ترتیب او دستگیر شــد و در تحقیقات
مقدماتی به این کار اعتراف کرد.
روز گذشته در ادامه تحقیقات قضایی در این خصوص
متهم برای بازجویی به شــعبه پنجم دادســرای امور
جنایی رفت و درحالیکه پدر و مادر کودک جانباخته
نیز حضور داشتند ،جزئیات بیشــتری از روز حادثه را
برای بازپرس محمدجواد شفیعی بازگو کرد .او گفت:
هنوز باورم نمیشود که پنچرکردن آمبوالنس به قیمت
جان یک کودک تمام شده است و از این حادثه شوکه
شــدهام .من خودم هم 2دختر  10و 14ســاله دارم و
هیچوقت دلم نمیآید که به کسی ،بهخصوص کودکان
آسیبی برسانم.
او درباره روز حادثه گفــت :آن روز من بهعنوان راننده
کمکی کار میکردم .هوا گرم بود و مسافران زیادی در
اتوبوس داشتم .در خیابان بهشتی ناگهان آمبوالنس را
دیدم که راه را بســته بود .پیاده شدم و سراغ آن رفتم.
درهایش بســته بود و هیچ بیماری هم نداشت .هرچه
منتظر شدم راننده آمبوالنس نیامد .حدود 50متر به
شکل دندهعقب رفتم و نزدیک بود که با یک موتورسوار
هم تصادف کنم .بعد از آن بود که خیلی عصبانی شدم

مردی که به اتهام قتل همسرش دســتگیر شده است در
بازجوییهای اولیه مدعی شد که چون او زیادهخواه بوده
دست به این جنایت زده است.
به گزارش همشهری ،شامگاه دوشنبه30 ،خردادماه امسال
به مأموران کالنتری 159بیسیم خبر رسید که زنی 20ساله
از اتباع کشور افغانستان در خانهاش به قتل رسیده است.
این خبر را مادرشوهر و عموی شــوهر مقتول به مأموران
اطالع داده بودند و زمانی که به محل حادثه رســیدند پی
بردند زن جوان بهدست شوهرش خفه شده است.
مادرشوهر مقتول در اینباره به مأموران گفت :چند دقیقه
قبل پســرم با من تماس گرفت و گفت با همسرش درگیر
شده و او را خفه کرده است .چند دقیقه بعد خودم را به خانه
او رساندم و با جسد عروسم روبهرو شدم و دقایقی بعد هم
برادر شوهرم به آنجا آمد و درحالیکه پسرم فرار کرده بود
ماجرا را به پلیس گزارش کردیم.
بهدنبال این حادثه تحقیقات پلیس برای دستگیری مرد
همسرکش آغاز شد تا اینکه سرانجام متهم درحالیکه به
خانه عمویش رفته بود دستگیر شــد .او روز گذشته برای
انجام بازجویی به شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران
منتقل شد و از سوی بازپرس ساسان غالمی تحت بازجویی
قرار گرفت.
متهــم در اعترافاتش گفت :من 6ســالی میشــود که از
افغانســتان برای کار به ایران آمدهام و در کار جمعآوری
و فروش ضایعات بودم .با اینکه درآمد زیادی نداشــتم اما
سعی میکردم همسر و فرزند  2ســالهام در آرامش و رفاه
باشند .من همسرم را دوست داشتم اما او زن زیادهخواهی
بود و مدام به من سرکوفت میزد.
متهم ادامه داد :شب حادثه وقتی از سرکار به خانه برگشتم
باز همسرم شروع به سرکوفت زدن کرد .من هم که خیلی
خســته بودم ،عصبانی شــدم و یک پارچه دور گردنش
انداختم و او را خفه کــردم .بعد هم با مادر و عمویم تماس
گرفتم و ماجرا را توضیح دادم و پیش از رسیدن آنها از آنجا
فرار کردم .من همسرم را خیلی دوست داشتم اما رفتاری
که او انجام میداد من را وادار به این کار کرد و حاال هم از
کاری که کردهام پشیمانم.

فرار هولناک زن جوان
از دست زورگیر مسلح
زن جوان وقتی فهمید راننده خودروی مســافرکش یک
زورگیر بیرحم است از ماشین در حال حرکت بیرون پرید
تا خودش را نجات دهد.
به گزارش همشــهری ،چند روز قبل زنی که آثار جراحت
روی سر و صورتش مشهود بود نزد مأموران پلیس رفت و
گفت که در دام یک زورگیر مســافرکشنما گرفتار شده
اســت .او توضیح داد :در خیابان پاسداران منتظر تاکسی
بودم که یک خودروی سواري دوو مقابلم توقف کرد .راننده
که پسری جوان بود وانمود میکرد که مسافرکش است و
من هم سوار ماشین شــدم اما کمی بعد او تیغه چاقویش
را به سمت من گرفت و با تهدید خواســت همه پولها و
طالهایم را به او بدهم.
شاکی ادامه داد :من از ترس وحشت کرده بودم گردنبند
طالیم را به وی دادم اما این مرد قصد توقف نداشت و هر چه
التماس کردم که مرا پیاده کند ،فایدهای نداشت .به همین
دلیل برای نجات خودم در یک لحظه در ماشین را باز کردم
و به بیرون پریدم که دچار جراحت شدم .راننده نیز با دیدن
این صحنه فرار کرد.
با شکایت این زن دســتور بازداشت راننده زورگیر صادر و
تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی تهران برای شناسایی
و دستگیری او شروع شــد .سرهنگ علیولیپور گودرزی،
رئیس پلیس آگاهی تهران گفت :با توجه به حساســیت
موضوع تیمی از کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی وارد
عمل شدند و به بازبینی دوربینهای مداربسته و لحظه به
لحظه در محل وقوع جرم پرداختند و در ادامه با شناسایی
پالک خودرو ،نشانی صاحب آن را شناسایی کردند.
وی ادامه داد :با دستگیری صاحب خودرو معلوم شد که وی
برخالف گفتههای شاکی ،مردی میانسال است و دخالتی
در زورگیری نداشته و در زمان وقوع جرم ،خودرو در اختیار
پسرش بوده است .همین کافی بود تا کارآگاهان راهی محل
کار پسر وی شده و او را دستگیر کنند .بهگفته رئیس پلیس
آگاهی تهران متهم در بازجوییها به سرقت گردنبند شاکی
با تهدید چاقو اعتراف کرد و تحقیقات از او برای شناسایی
سایر مالباختگان احتمالی ادامه دارد.

شلیک پلیس به شرور معروف
و ســراغ آمبوالنس رفتم و 2الستیک سمت
شــاگرد آن را پنچر کردم و با هر سختی بود
از آنجا رد شدم.
متهم در ادامه گفت:من 10ســال است که
راننده اتوبوس هستم و از ساعت 5:30صبح تا
 7شب کار میکنم .بخشی از مالکیت اتوبوس
برای من اســت و بخش دیگری هم متعلق
به شــرکت .در این ســالها آزارم به کسی
نرسیده و ســعی کردم درست زندگی کنم
اما آن روز بهخاطر گرمای هوا خیلی عصبانی
بودم و ناخواسته دست به این کار زدم و حاال
پشیمانم و از آن روز تا حاال عذاب وجدان دارم.
باور کنید فکرش را هم نمیکردم که چنین
حادثه تلخی اتفاق بیفتد.
براساس این گزارش هماکنون راننده اتوبوس به
اتهام تسبیب در قتل شبهعمد و تخریب خودرو
در بازداشــت بهســر میبرد و تحقیقات در
اینباره ادامه دارد .این در حالی اســت
که پدر و مادر کودک جانباخته با طرح
شکایت خواســتار مجازات عامل مرگ
فرزندشان شدهاند.

شــرور معروف ورامین که پس از تخریــب 4خودرو قصد
حمله به مأموران پلیس را داشت با شلیک گلوله زمینگیر
شد.
به گزارش همشهری ،چند روز پیش مردی با سر و صورتی
خونآلود خودش را به کالنتری 12شهرستان پیشوا رساند
و گفت که 2مرد شــرور با قمه و قداره به وی حمله و او را
مجروح کردهاند .بالفاصله گروهــی از مأموران کالنتری
راهی محل حادثه شدند و در آنجا با یکی از اشرار معروف
و ســابقهدار روبهرو شــدند که قمه به دست ،عربدهکشی
میکرد و 4خودروی ســواری را هم تخریــب کرده بود.
مأموران برای دستگیری او وارد عمل شدند اما وی به محض
مشاهده پلیس با قمه به سمت آنها حملهور شد .مأموران
کالنتری با دیدن این صحنه دســت به اسلحه شدند و در
ابتدا به او اخطار دادند و اقدام به شــلیک 2تیر هوایی نیز
کردند .اما شرور معروف دست بردار نبود و تالش کرد خود
را به مأموران نزدیک کند که در ایــن هنگام آنها اقدام به
تیراندازی به هر دو پای مرد شرور کردند و وی روی زمین
افتاد .سرهنگ ایرج ارسالنی ،فرمانده انتظامی شهرستان
پیشوا با بیان این خبر گفت :متهم پس از انتقال به مراکز
درمانی و مداوای اولیه با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل
قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

