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شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

بعضی از امدادخودروها از مشــترکان را به مکانیکیهای
خاص هدایت میکنند

اشتراک یکســاله امداد خودرو را داریم و طبق قرارداد موظف
به ارائه خدمات تعریف شده بهمدت یکسال هستند .به تازگی
بعضی تکنیسینهای اعزامی امدادخودروبا تشخیص سطحی و
اشتباه مشترکان را گمراه کرده و آدرس مغازه و تعمیرگاه به آنها
میدهند .بهعنوان نمونه درحالیکه مشکل خودروی من بسیار
ســاده و در حد تعویض یک قطعه بسیار کوچک بود تکنیسین
امدادخودرو اعالم خرابی کامپیوتر و چند قلم دیگر کرد و گفت
خودروی خود را به جلوی مغازه من برسانید تا در آنجا رفع اشکال
کنم! بعــد از بیاعتمادی به وی خودم شــخصا به تعمیرگاهی
مراجعه کرده و مشکل خودرویم را با تعویض یک قطعه 180هزار
تومانی پالستیکی رفع کردند و خبری هم از مشکل کامپیوتر و...
نبود .تکنیسین مذکور در پاسخ اعتراض ما گفت :بروید و 10بار
شکایت کنید،به هیچ جایی نخواهید رسید!
فاطمی از تهران

آنتن ایرانسل در سایت چوبفروشان بسیار ضعیف است

آنتن ایرانسل در سایت چوبفروشــان واقع در شهرک صنعتی
خاوران در کیلومتــر 15جاده خــاوران در حد صفر اســت.
درحالیکه کاربران زیادی در این سایت و کل شهرک شاغلند
که از ایرانسل استفاده میکنند.
سلیمی از تهران

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

پیامک
وام بانکها به کارکنانشان محدود شود

یکی از بزرگترین رانتهایی که در کشــور اتفــاق میافتد ،وام
دادن بانکها به کارکنان خودشان است .بانکها ساالنه بخشی از
اعتبارات خود را به دادن وام به کارکنان خود اختصاص میدهند
درحالیکه مردم برای گرفتن یک وام کوچک باید سالها دوندگی
کنند و در نوبت بمانند! چــه فرقی بین کارمنــد بانک با مردم
غیرکارمند بانک است! چرا بسیاری از افراد بهدنبال پارتیبازی و
رابطهبازی هستند تا کارمند یک بانک شوند؟ آیا جز این است که از
این توزیع رانت در بانک ها بهرهمند شوند؟ جا دارد با محدودسازی
اعطای این وامها عدالت اقتصادی بیشتر محقق شود.
سیدقوامی از تهران

اینترنت در ایرانشهر متناوب از دسترس خارج میشود

مدتهاســت اینترنت ایرانشهر دچار مشــکل شده است و
متناوب ســرویسهای اولیه از جمله گوگل در این شــهر
غیرقابلدسترس میشوند اما در زاهدان و زابل اینگونه نیست
و سرعت نت هرچند ضعیف اما به بدی ایرانشهر نیست .لطفا
به خواسته مردم ایرانشهر در این خصوص که افزایش سرعت
اینترنت است ،توجه شود.
میرلوحی از ایرانشهر
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گروگانگیران آجودانیه میخواستند رابین هود باشند

زوج جــوان و تحصیلکرده ،اســلحهای تهیه کردند
و وارد ســاختمانی در خیابان آجودانیه شدند .آنها
گزارش
ادعا کردهاند قصد داشتند پس از گروگانگیری افراد
ثروتمند ،اموالشان را تصاحب کنند و در اختیار نیازمندان قرار بدهند
اما این گروگانگیری مســلحانه در کمتر از 3ساعت با دخالت پلیس و
دستگیری متهمان پایان یافت.
به گزارش همشهری ،ساعت 17:30سهشنبه یازدهم مرداد ماه مأموران
کالنتری قائم در حال گشتزنی بودند که به رفتارهای عجیب زن و مردی
جوان که سوار بر 206بودند مشــکوک شدند و به راننده دستور ایست
دادند .او اما به جای توقف تصمیم به فرار گرفت و به ســمت مأموران
تیراندازی کرد .در این شرایط بود که عملیات تعقیب و گریز آغاز و متهم
وارد کوچهای بن بست در منطقه آجودانیه شد .همزمان یکی از ساکنان
ساختمانی 5طبقه که به همراه خانوادهاش قصد خروج از ساختمان را
داشت ریموت را زد اما در همان لحظه زن و مرد پژوسوار وارد پارکینگ
ساختمان شدند و برای فرار از مخمصه اعضای خانواده را گروگان گرفتند.
از آنجا که متهمان مسلح بودند و جان گروگانها نیز در خطر بود ،تیمهای
ویژه پلیس پیشــگیری،آگاهی و مأموران نوپو در محل حاضر شدند و
تالش خود را برای رهایی گروگانها آغــاز کردند .این درحالی بود که
سردار حسین رحیمی ،رئیس پلیس پایتخت نیز با توجه به حساسیت
موضوع در محل حاضر شده و با پوشیدن جلیقه ضدگلوله با گروگانگیر
وارد مذاکره شد .درخواست گروگانگیر مسلح این بود که به همراه زنی
که همراهش است و گروگانها از ساختمان خارج شود که پلیس برای
حفظ جان گروگانها با درخواست وی موافقت کرده و در این شرایط بود
که مأموران نوپو وارد عمل شدند و پس از خلع سالح کردن گروگانگیران،

قصدمان گروگانگیری نبود

فریبا زنی 32ساله است که
توگو1
گف 
او هم مدرک کارشناســی
ارشد دارد .فریبا هرگز فکرش را نمیکرد که
نقشه عجیب او و شــوهرش به گروگانگیری
مسلحانه ختم و اقدام آنها خبرساز شود.

چطور حاضر شــدی با همسرت
همراه شوی؟
همسرم مرد بدی نیست .میدانستم که قصد
و نیت بدی ندارد .او میخواست به مردم کمک
کند و فقرا را از بیپولی نجات بدهد .میخواست
کاری کند که دیگر جامعه ،فقیر نداشته باشد و همه یک دست زندگی کنند.
اما دست به گروگانگیری زدید؟
نه من و نه شوهرم قصدمان گروگانگیری نبود .میخواستیم الیو بگیریم و بعد
از سرقت اموال را بین افراد نیازمند تقسیم کنیم که نشد.
تحصیالتت چقدر است؟
فوق لیسانس دارم.
چند فرزند داری؟
یک دختر 2ساله و پسر 8ساله که روز حادثه نزد مادرم بودند.

در کمتر از 3ساعت از گروگانگیری ،آنها را دستگیر کردند.

نقشه سرقت

در تحقیق از گروگانها مشخص شد که گروگانگیران قصد سرقت
از خانههای آنها را داشتند .یکی از گروگانها که هنوز وحشتزده
بود درباره جزئیات حادثه گفت :من به همراه همســر و فرزندانم
قصد داشــتیم از خانه بیرون برویم که ریموت پارکینگ را زدیم،
همزمان در باز شــد و ناگهان زن و مرد پژوســوار وارد پارکینگ
شدند .مرد جوان مسلح بود که ما را تهدید کرد و گفت اگر حرفی
بزنیم شلیک میکند و جانمان را میگیرد .همزمان زن و مردی که
سالخورده و ساکن طبقه اول بودند بهدلیل سر و صدا از خانهشان
خارج شــدند و مرد مســلح ،همه ما را گروگان گرفت و به داخل
ســاختمان انتقال داد.بعد از ما خواســت تا وارد یکی از واحدها
شــویم و دقایقی بعد از زنی که همراهش بود و بهنظر میرســید
همسرش است ،خواست تا به سراغ واحدهای دیگر برود و همه را
یکجا جمع کند اما بعد نظرش عوض شد و از او خواست فرار کند.
آنطور که متوجه شدیم مرد مسلح قصد سرقت اموال ما را داشت اما
نمیخواست خودش را تسلیم پلیس کند .وی ادامه داد :مرد مسلح
نگران وضعیت همسرش بود که از خانه خارج شد و به راهرو رفت تا
از پنجره نگاهی به بیرون بیندازد و همزمان شروع به تیراندازی به
سمت مأموران کرد .ما هم از فرصت استفاده کرده و در را به روی
گروگانگیر بستیم و او اینبار به طبقه سوم رفت،با لگد در را باز کرد
و 3نفر از ساکنان آن واحد را گروگان گرفت که در نهایت با حضور
مأموران نوپو گروگانگیری پایان یافت و متهمان دستگیر شد.

انگیزه عجیب

متهمان زن و شوهر هستند
توگو2
گف 
که 2فرزند دارنــد آنها با
دستور قاضی عظیم سهرابی ،بازپرس شعبه
نهم دادسرای جنایی تهران بازداشت شدند و
برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران
اداره آگاهی تهران قرار گرفتند .همچنین قرار
است بهزودی به پزشکی قانونی معرفی شوند
تا سالمت روانی آنها تحت بررسی قرار بگیرد.
گفتوگو با مرد مسلح را در ادامه میخوانید.
انگیزهات از گروگانگیری چه بود؟
میخواســتم پول از ثروتمندان بگیرم و به
فقرا بدهم .درواقع هدفم ایــن بود تا توازن
اقتصادی برقرار شــود و نیازمندان مشکل
مالی نداشته باشند.
از کی این نقشه را کشیدی؟
خیلی وقت بود که این فکر در ســرم بود تا
اینکه باالخره اسلحهای خریدم و با همسرم
راهی سرقت شدم.
همسرت از نقشه ات خبر داشت؟
بله .برای او کامل توضیح داده بودم و او هم با

من همنظر بود.
ســاختمانی که وارد آنجا شدی
و دســت به گروگانگیری زده بودی را از قبل
شناسایی کرده بودی؟
در یکی از واحدهای آنجا یکی از بســتگانم
زندگی میکرد .البته او وضــع مالی خیلی
خوبی نداشت اما خبر داشتم که همسایههای
او خیلی پولــدار هســتند .آنهایی که یک
شبه پولدار شــدهاند .آنهایی که امشب دالر
خریدند و فردا قیمت دالر رشد کرد و روزبهروز
پولدارتر شدند .آنهایی که با رخنه کردن در
بازار دالر ضربههای زیادی به اقتصاد کشور
زدند و اکثرشان با کالهبرداری و راه نادرست
به ثروت رسیده بودند.
نقشهات سرقت از آنها بود؟
میخواستم اموالشان را سرقت کنم و به فقرا
بدهم .همچنین یک صفحه در اینســتاگرام
درست کرده بودم و میخواستم آن روز از آنها
الیو بگیرم و از آنها بخواهم تا توضیح بدهند
که چطور پولدار شدهاند.
اما چرا ماجرا بــه گروگانگیری
ختم شد؟

وارد منطقه آجودانیه شــدیم اما پلیس به ما
شک کرد و پس از ورود به پارکینگ ساختمانی
که بســتگانم در آن زندگی میکردند ،یکی
از ساکنان آن شــروع کرد به داد و فریاد راه
انداختن .قصدم واقعا گروگانگیری نبود و فقط
میخواستم الیو بگیرم اما همه ترسیده بودند.
دقایقی بعد هم پلیس رسید و من ناچار شدم
تا تیراندازی کنم .اما قصدم آسیب رساندن
به کسی نبود .میخواســتم حواس مأموران
را پرت کنم تا همســرم بتواند فرار کند .از
سوی دیگر اسلحه را روی ســر گروگا نها
گذاشته بودم تا راهی برای فرار به من بدهند
اما در نهایت گلولهای به پایم شلیک کردند و
دستگیر شدم.
ظاهرا تحصیلکردهاید؟
هم من و هم همسرم فوق لیسانس داریم .من
لیســانس نرمافزار و فوقلیسانس مدیریت
دارم .مســئول فنی و کارهــای نرمافزاری
شــرکتهای خصوصی و ارگانهای دولتی
بودم و کارهای پژوهشی بسیاری انجام دادهام.
همسرم نقشی در گروگانگیری نداشت و دلم
میخواهد زودتر آزاد شود.

کوتاه از حادثه

آخرین دفاع متهمان ریزش متروپل
آخرین جلسه رســیدگی به اتهامات متهمان پرونده ریزش
ساختمان متروپل روز گذشته برگزار شد و 21متهم پرونده
برای آخرین بار به دفاع از خود پرداختند.
به گزارش همشــهری ،روز دوم خردادماه امســال بهدنبال
ریزش ساختمان در حال ساخت متروپل در آبادان 43نفر،
ازجمله حســین عبدالباقی ،مالک این ساختمان جان خود
را از دســت دادند و 37نفر نیز مصدوم شــدند .از همان روز
درحالیکه عملیات آواربرداری ادامه داشت تحقیقات قضایی
نیز آغاز و 21نفــر از افرادی که در ایــن حادثه مقصر بودند
دستگیر شدند .این افراد تعدادی از مسئوالن سابق و کنونی
شهری آبادان بودند که بر ساخت متروپل نظارت کافی انجام
نداده بودند و با کوتاهیشان مقدمات این حادثه تلخ را فراهم
کرده بودند.
اواخر تیرماه با پایان تحقیقات ،پرونــده متهمان متروپل با
صدور کیفرخواست از دادســرا به دادگاه فرستاده شد و روز
دوشــنبه10 ،مرداد نخستین جلســه محاکمه برگزار شد.
در این جلسه که به ریاســت قاضی ایمانی برگزار شد ،ابتدا
نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست پرداخت و در ادامه
شاکیان شکایت خود را مطرح کردند .در دومین جلسه که روز
سهشنبه برگزار شد نوبت به متهمان رسید که در برابر اتهام
تسبیب در قتل غیرعمدی از خود دفاع کنند .پس از تفهیم
اتهام ،آنها یک به یک در جایگاه ایستادند و اتهامشان را انکار
کردند .آنها مدعی شدند که ندانسته مدارک مربوط به ایمنی
متروپل را امضا کردهاند .پس از دفاع 10نفر از متهمان ختم
جلسه اعالم شد.
روز گذشته (چهارشنبه) در سومین جلسه محاکمه نوبت به
سایر متهمان رسید تا از خود دفاع کنند .آنها نیز مثل 10متهم
دیگر حاضر نشدند اتهامشان را بپذیرند .آنها مدعی شدند در
حادثه ریزش متروپل نقشی نداشتهاند .در این شرایط بود که
رئیس دادگاه بار دیگر اتهامات متهمان را به آنها تفهیم کرد
و پس از اخذ آخرین دفاع ،ختم جلسه اعالم شد و قرار است
دادگاه بهزودی رأی خود را در اینباره صادر کند.

قربانیان سیل 78نفر شدند
رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور از جان باختن ۷۸تن
در ســیل اخیر خبر داد و گفت که جستوجوها برای یافتن
۱۶مفقودی سیل همچنان ادامه دارد.
محمدحسن نامی در تشریح آخرین وضعیت مناطق سیلزده
گفت :برابر آخرین گزارشها از روز سهشنبه تاکنون 2مورد
فوتی به مجموع جانباختگان سیل در سراسر کشور اضافه شد
و شمار افرادی که درپی جاریشدن سیل در نقاط مختلف
کشور جان خود را از دست دادهاند به ۷۸نفر رسید.

