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ســاعت از  11صبح گذشته بود که زنگ
آپارتمــان بــه صــدا درآمــد خدمتــکار
خانــه از صفحــه دربازکن مــرد جوانی
را دیــد کــه مدعــی بــود پیــک اســت و
بســته سفارشــی خریــد صاحبخانــه را
آورده اســت .زن جــوان در را بــاز کــرد
امــا لحظاتی بعد ناگهــان دو مرد قوی
هیــکل و مســلح در حالــی که ماســک
بهصــورت داشــتند وارد خانــه شــده و
در برخــوردی خشــن با ضرب و شــتم
اهالی خانه دســت و پای آنها را بستند
و پس از جســت و جــوی اتاقها حدود
یک میلیارد تومــان پول و طال و لباس
و اموال با ارزش خانه را سرقت کرده و
متواری شدند.
گــزارش ایــن ســرقت مســلحانه
روز  2اســفند ســال گذشــته از سوی زن
صاحبخانــه بــه پلیــس اعالم شــد و
بالفاصله کارآگاهــان اداره یکم پلیس
آگاهــی پایتخــت راهــی محــل شــده و
تحقیقات را ادامه دادند.
ëëسرقت  40دقیقهای
زن صاحبخانــه در تحقیقــات
گفــت :مــن تصویربــردار و مستندســاز
هستم و همسرم نیز نمایشگاه خودرو
دارد .شــوهرم بــرای کار یــک روزه بــه
ترکیــه رفتــه بــود و روز حادثــه مــن و
دختــر عمهام ،به همراه بچههایمان و
خدمتکارم خانه بودیم.
او ادامه داد :ســاعت حــدود  11بود
کــه زنــگ در را زدنــد ،از آنجایــی کــه
خرید اینترنتی کرده بــودم ،وقتی مرد
جوان گفت پیک هستم ،با تصور اینکه
بســتههای سفارشی را برایم آوردهاند،
خدمتــکارم در را باز کــرد .من چون دو
روز قبــل از این ماجــرا بینی و فکام را
عمــل جراحی کرده بــودم داخل اتاق

خانم منشی ،همدست سارقان

مسلحخشن

در حــال تعویــض پانســمان صورتــم
بودم .ناگهان ســر و صدایی شــنیدم
امــا تصــور کــردم کــه بچههــا در
حــال بازی هســتند .اما وقتی در
اتــاق را بــاز کردم ناگهــان مرد
ناشناســی بــه طرفــم حملــه
کــرد و دســتش را روی دهانم
گذاشــت بعد مرا با زور داخل
اتــاق انداخت .بــا اینکه عمل
کــرده بــودم و نمیتوانســتم
خوب نفس بکشــم دهانــم را با
چسب بست .بعد هم بقیه بچهها
و خدمتــکار و دختــر عمــهام را هم با
همین شــیوه کتک زدند و دســت و پا و
دهانمان را بســتند برایــم عجیب بود
که ســارقان به خانه ما آشنایی داشتند
و فقــط اتــاق همســرم را جســتوجو
کردنــد و بعــد از  40دقیقه هــم رفتند.
در حالــی کــه داشــتم خفــه میشــدم
دختر  5ســالهام با دستان کوچکش به
ســختی دهانم را باز کــرد و بعد هم با
ناخنگیــری کــه در کیفم بود دســتانم
را بــاز کردیــم .بــا عجلــه به ســمت در
خانــه رفتم اما متوجه شــدم ســارقان
در را از پشــت بــا ســیم جاروبرقــی بــه
در دیگری بســتهاند .دوبــاره بچهام با
کلی زحمت موفق شــد سیم را باز کند
و ما آزاد شــدیم .ســارقان حــدود یک
میلیــارد تومــان ســرقت کردهانــد .بــه
غیر از ســرقت آنها پسر کوچکم را هم
کتک زده و باعث شدهاند بچهام دچار
مشکالت جسمی و روحی شود.
ëëردپای خانم منشی در سرقت
بــا شــکایت زن جــوان تحقیقــات
برای دســتگیری ســارقان ادامه یافت
و در بررســیهای صــورت گرفتــه و
بازبینــی دوربینهای مداربســته فیلم

شکنجههای مرگبار

توگو با سردسته باند
گف 

محســن 30 ،ســاله ،دارای مــدرک
دیپلــم و سردســته بانــد ســرقت
مسلحانه است .پسر جوانی که مدعی
است به خاطر رســیدن به دختر مورد
عالقهاش و تهیه هزینه ازدواج سرقت
خشن را رقم زده است.
ëëچه شــد که این خانه را برای ســرقت
انتخاب کردید؟
نامــزدم؛ منشــی دکتــر اطفالی بود

افزایش قربانیان حادثه گروگانگیری در ایالم
گروه حوادث  /همزمان با مرگ یکی دیگر
از مجروحــان حادثــه گروگانگیــری در اداره
امــوال و امــاک بنیــاد مســتضعفان ایالم
تعداد قربانیان این حادثه (با احتساب خود
عامل جنایــت) به  6نفر رســید .به گزارش
خبرنگار حوادث «ایران» ،ســعید رســتمی
کــه پســرعموی عامــل ایــن گروگانگیــری
بود صبح چهارشــنبه گذشــته بر اثر انفجار
نارنجکی دســتی که پســرعمویش نجف -
نگهبان اداره  -در محل منفجر کرد بشدت
زخمی شده بود اما روز گذشته جان باخت.
شــیوا محمــدی ،ناهیــد روشــنی ،ساســان
ملکزاده ،میالد فتاحی و سعید رستمی ۵
کارمند اداره بودند که جان باختند.
عامل جنایــت که نگهبان ایــن اداره
بود و به گفته خانــوادهاش از کار تعلیق
شده بود صبح روز چهارشنبه در اقدامی
جنونآمیــز بــه همراه یک قبضه ســاح
کالشــنیکف و دو قبضــه نارنجــک وارد
اداره شــد و پــس از تهدیــد ،گروگانگیری،
تیرانــدازی و انفجار نارنجک ســرانجام با
شلیک گلوله به سرش خودکشی کرد.
توگــو بــا مدیر قبلــی اداره امــوال و
ëëگف 
امالکایالم
یوســف فریادیزاده که مدیــرکل اداره
اموال و امالک بنیاد مســتضعفان استان
ایــام بــود و در ایــن حادثه مجــروح و روز
بعــد از ایــن ماجــرا عزل شــد دربــاره این
حادثه گفت :من هیــچ اختالفی با نجف
نداشتم .ایشــان زمان استخدام با مدرک
دیپلــم و بــه عنــوان نگهبــان بهکارگیــری
شــدند و تا زمان وقوع حادثــه از نیروهای
حفاظتــی بنیــاد و نگهبــان بودنــد .چنــد
وقــت پیــش او را به عنــوان نگهبان ملک
کنــار ترمینال انتخــاب کــردم و او به آنجا
منتقل شــد .اما مشکلی با او نداشتم و در
طول شــش ماه گذشــته یک بار هم رفتار
مشــکوکی از او ندیــدم .اما بعــد از حادثه
یکی از کارکنان به من گفت ضارب چندبار
به شــوخی گفته بود که روزی همه شما را
به گلولــه میبندم و متأســفانه همکار ما
این موضوع را جدی نگرفته بود.
وی در ادامه گفت :تمامی استخدامها
در اداره کل امــاک از طریــق مرکز انجام
میشود و طی معرفینامه فرد استخدامی

عاملجنایت

بر اساس حکم صادره کار خود را در اداره
کل اســتان شــروع میکنــد ،حتــی حقوق
افراد از طریق ســازمان مرکــزی پرداخت
میشــود ،اگر شــخص ضــارب بــه فرض
دارای ســوء ســابقه و اختــاالت رفتــاری
نبود و فقط با بنده اختالف عمیق داشت
میتوانست بهراحتی ،با اسلحه به دفترم
بیاید و مرا به رگبار ببندد یا در جایی دیگر
قصــد خــود را عملــی کنــد ،در اتــاق من
همیشــه باز بود .ضارب هیــچ وقت از کار
تعلیق یا اخراج نشده بود؛ اما آیا اگر کسی
اخراج شود باید همه را به رگبار ببندد؟
وی دربــاره نحوه مصدوم شــدن خود
گفت :من بــا نارنجکی که به اتاقم پرتاب
شــد مصــدوم شــدم ،امــا مشــکلش من
نبودم چون اگر تنها با من مشکل داشت
چرا همه را به رگبار بســت .آن روز یکی از
همکاران سراســیمه وارد اتاق شد و گفت
فالنــی میخواهد همه را بکشــد من هم
در اتاق را بســتم ولی در شکسته شده و او
نارنجکی به داخل اتاقــم انداخت و بعد
هم همه را به رگبار بست .او دو تا نارنجک
داشت که یکی از نارنجکها عمل نکرد و
دومی منفجر شد.
در اتاق من ســه نفر بودند ،یکی خانم

شیوا محمدی

ناهید روشنی

نعمتی که از ناحیــه فک وصورت زخمی
شد و من از ناحیه پا مصدوم شدم .در این
چنــد روز بســیاری مرا دلیــل گروگانگیری
خواندنــد و بعــد هم عــزل شــدم اما من
واقعــاً دلیــل ایــن حادثــه را نمیدانــم و
قضاوتکنندگان نادرست را به خدا واگذار
کردم.
ëëروایــت دو نفــر از شــاهدان عینــی از
لحظاتگروگانگیریایالم
محســن و مهــدی دربــاره مشــاهدات
خــود از گروگانگیــری روز چهارشــنبه
در ســاختمان امــوال و امــاک بنیــاد
مســتضعفان اســتان ایالم گفتند :ساعت
 9و نیــم صبــح بود کــه به یکبــاره صدای
تیراندازی را شنیدیم ،در ابتدا فکر کردیم
صــدای خالی کــردن تیرآهن اســت اما با
دقــت بیشــتر متوجــه شــدیم کــه صدای
تیراندازی اســت .بســرعت از منزل خارج
شــدیم و به ســمت صدا حرکــت کردیم.
وقتی به اداره بنیاد مستضعفان رسیدیم،
دیدیم که یکی از کارمندان از باال به پایین
ســقوط کرد و بشدت آســیب دیده است.
لحظاتــی بعد صــدای انفجار شــدیدی را
شنیدیم که نشان میداد نارنجکی منفجر
شــده اســت و بســیاری از شیشــههای این

میالد فتاحی

سعید رستمی

ساختمان شکسته شــد .دقایقی بعد هم
مأموران پلیس به محل حادثه رسیدند.
ما باالی ســر کارمندی که خودش را از
پنجــره پرت کرده بود رفتیم تا به او کمک
کنیم .در همین حین فرد ضارب با اسلحه
به کنار پنجره آمد .گویا بهدنبال کارمندی
میگشت که از پنجره فرار کرده بود تا او را
هــم بکشــد .در همین حین مأموران ســر
رسیدند و یکی از مأموران پلیس گلولهای
به سمتش شلیک کرد و باعث شد ضارب
عقب بــرود و ماهــم فرصــت کردیم پناه
بگیریم.
طولــی نکشــید کــه آمبوالنــس هم به
محل رســید و ما با کمــک پلیس ،کارمند
مصــدوم را بــه یکــی از آمبوالنسهــا
رســاندیم .وقتــی برگشــتیم دیدیــم یکی
دیگــر از کارمندهــا کــه زخمی شــده بود و
ظاهراً توسط نیروهای پلیس به جای امن
رسانده شــده بود جلوی در ورودی است.
مــا ســعی کردیــم او را هم بــه آمبوالنس
برســانیم اما ضارب تیرانــدازی میکرد و
اجازه نمیداد .پس از چند دقیقه صدای
دو یا ســه شــلیک اســلحه کالشــنیکف به
گوش رســید و نیروهــای نوپو اعالم کردند
که خودکشی کرد...

سردار حسین رحیمی
رئیس پلیس پایتخت

انقالب اســامی ایران را شــاید بتــوان مهمترین
پدیــده و حادثه سیاســی قــرن دانســت .انقالبی
کــه همه معــادالت سیاســی دنیــا را به هــم زد و
بیداری فکری و سیاســی ملتهای دیگر را در پی
داشــت و به مظلومان ،محرومان و ســتمدیدگان ملل دیگر این باور و جسارت را
داد که میتوان حتی با دســت خالی در مقابل همه دنیای طاغوتیان ایستاد و به
پیروزی رسید .وقوع این انقالب که در حقیقت منافع و یکهتازیهای مستکبران
و در رأس آن اســتکبار جهانــی را بــه مخاطره انداخت ،آنان را بر آن داشــت که با
هر شــکل ممکن ،طومار انقالب اسالمی ما را درهم بپیچند و در این مسیر همه
تالش و توان خود را به کار بســتند و در حقیقت از هیچ ظلم و ســتم و جنایتی در
این مسیر فروگذاری نکردند و آنچه در چنته داشتند را به میدان آوردند .جنگ 8
ساله ،کودتاهای ناجوانمردانه ،فتنههای گوناگون ،استفاده از عناصر خودفروخته
و مــزدور گروهک نفاق و ...همه و همه بخشــی از جنایات اســتکبار جهانی علیه
مردم ما بود؛ اما در پی همه این ددمنشیها ،دشمنان دیدند که روزبهروز ملت ما
شجاعتر ،بصیرتر و آگاهتر از قبل با ایمان و باوری راسختر پای انقالب خود ایستاده
و دست رد بر سینه دشمنان و بدخواهان خود میزنند.
در چهلواندی سال بعد از پیروزی انقالب اسالمی دشمنان در عرصه جنگ
نظامــی ،کودتــا و ...طرفی نبســتند و در ســالهای اخیر با توســل بــه تحریمهای
ظالمانه تالش کردند ملت نستوه ما را به ستوه درآورند .تحریمهای ظالمان ه در
حوزهمایحتاجاولیهواساسیزندگی،بسیارناجوانمردانهاست.ایندرحالیاست
که مردم ما با جان و دل و با همه وجود از انقالب خود حراست و پاسداری میکنند
و بهخوبی میدانند که هدف دشــمنان از اعمال اینگونه اقدامات غیرانســانی و
ناجوانمردانه رسیدن به مطامع شومشان است .آری دشمنان بهدنبال مصادره
انقالب ما و تاراج منابع و مخازن کشور ما هستند؛ همانگونه که در زمان طاغوت
ستمشاهی به اذعان تاریخ ،اجانب و بیگانگان بهراحتی منابع و مخازن کشور ما
را تــاراج میکردند و شــاه نگونبخت هم برای حفظ تــاج و تخت کذایی خود دم
نمیزد .امروز تیر دشمنان ما در حوزه نظامی ،سیاسی و ...به سنگ خورده است و
این بار همه تالش خود را به کار بستهاند تا در حوزه اقتصادی به مطامع شوم خود
دســت پیدا کنند .از اینرو در مقابل این هجمه در ســالهای اخیر شاهد بودهایم
کــه رهبر معظم انقالب در طلیعه شــروع ســالهای اخیر بر موضــوع اقتصاد و
اینکه باید بر توان داخلی برای مســتولی شــدن بر این مهم استفاده کنیم ،تأکید
فرمودهاند که این مهم نیازمند همراهی همه مردم و مسئوالن است؛ همچنین
در این راســتا چند ســال پیش فرمانده محترم انتظامی کشــور با تشــکیل پلیس
امنیت اقتصادی بهصورت ویــژه در بحث مقابله جدی با جرایم اقتصادی وارد
عمل شده که در این زمینه هم توفیقات خوبی حاصل شده است .بحمداهلل در
دولتانقالبیووالییسیزدهمشاهدتالشهایخستگیناپذیردولتمردانمانو
در رأس آنها رئیسجمهور عزیزمان هستیم که همه همت خود را به کار بستهاند
تا مشکالت اقتصادی کشور را مرتفع نمایند .در این زمینه هم پلیس با مقابله و
مبارزه جدی با محتکران و مفسدان اقتصادی تالش خواهد کرد دولت را در این
امر مهم و بزرگ یاری رساند.
امروز محتکران و مفسدان اقتصادی در حقیقت پیادهنظام دشمنان هستند
کــه بــا احتکار مایحتاج مردم جنایتی اقتصــادی را رقم میزننــد .از اینرو پلیس
بهطور جد و مستمر تالش خواهد کرد با اخاللگران اقتصاد (محتکران ،مفسدان
اقتصــادی ،اخاللگــران ارز و دالر و )...برخورد نماید و اجــازه نخواهد داد اینگونه
افراد فرصتطلب دانســته و ندانســته با همراهی دشمنان موجبات نارضایتی
شــهروندان را فراهم ســازند .امروز همه باید در عرصه اقتصادی تالش نماییم
تــا دولــت در سیاســتهای خود به موفقیــت برســد .از اینرو هرگونه کــمکاری و
ســنگاندازی در ایــن میان در واقع یاری رســاندن به دشــمنان و ضربــه زدن به
منافع ملی است .به همین جهت پلیس نیز به تأسی از رهنمودهای رهبر معظم
انقالب که در بیانات اخیر خود بر یاری دولت تأکید فرمودند در حوزه مأموریتی
خود با محتکران و مفسدان اقتصادی برخورد جدی و مقتدرانه خواهد کرد.

آتش گرفتن خودروی حمل تجهیزات نظامی
اخبار

گــروه حــوادث  /راز قتــل دختــر  5ســاله پــس از
ســه هفته با اعترافــات تلخ مادرش به شــکنجه
فرزندش فاش شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث «ایــران»،
ســاعت  ۹:۴۵صبــح جمعــه  9اردیبهشــت و
بهدنبــال گــزارش مــرگ کودکی  5ســاله در یکی
از بیمارســتانهای پایتخــت ،تحقیقات از ســوی
بازپرس محمد وهابی آغاز شــد .در بررسیهای
اولیــه ،آثار کبــودی و ســوختگی روی بدن کودک
مشــاهده میشــد .علــت اولیــه مرگ نیــز ضربه
مغزی اعالم شد.
در تحقیقــات اولیه مادر دخترک مدعی شــد
با همسرش اختالف داشــته و جدا از هم زندگی
میکردند اما شــوهرش گاهی دخترشان را پیش
خودش میبــرده و آخرین بار هــم کودک پیش
پدر بوده که این حادثه برایش رخ داده است.
در حالــی کــه زن جــوان همســرش را عامــل
مرگ دختــرش میدانســت به دســتور بازپرس
جنایــی ،پدر دختر بازداشــت شــد ،امــا او با انکار
ایــن جنایــت گفــت :اصــاً در این مــدت کودک
نزد مــن نبوده و مرد غریبهای به نام بهنام که با
همسرم آشنا شده عامل قتل است.
اظهارت متفاوت زن جوان و همســر سابقش
باعــث شــد تــا بازپــرس جنایــی دســتور تحقیق
از مــرد غریبــه را صــادر کنــد ،اما مشــخص شــد
وی متواری شــده اســت .بــا ردیابیهای پلیســی
سرانجام وی دستگیر شــد .در ادامه مادر کودک
نیز لب به اعتراف گشــود و گفت :قرار بود بعد از
طــاق با بهنــام ازدواج کنم ،دنبــال کار بودم اما
مشــکل این بــود که نمیتوانســتم دختــرم را در
خانه تنها بگذارم .چند بار از همســرم خواســتم
بچــه را نــزد خــود ببــرد امــا او مخالفــت کــرد .از
طرفــی بچه مدام بهانهگیری و بــا کارهایش من
و بهنام را اذیت میکرد .رفتارهای او باعث شــد
تا او را چند بار کتک بزنیم .روز حادثه هم خیلی
اذیــت کــرد و مــن و بهنــام او را کتــک زدیــم اما
ناگهان ســرش بــا زمین برخورد کــرد و بیهوش
شد .قصد ما کشتن دخترم نبود.
با اعتراف زن جــوان ،بهنام نیز اظهارات او را
تأییــد کــرد .از آنجا کــه هر دو نفر کــودک را کتک
زده بودند ،دســتور بازداشــت آنها صادر شد و به
دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی
پایتخت ،تحقیقات برای مشــخص شــدن عامل
اصلی جنایت ادامه دارد.

ایــن ســرقت  40دقیقــهای و تصویــر
سارقان بهدست آمد.
در ادامــه کارآگاهــان دریافتنــد زن
جــوان یکــی از اتاقهــای خانــهاش را
به مــزون لبــاس تبدیل کــرده و گاهی
مشــتریهایش که اغلب آشــنا هستند
به خانــه او میروند .با بررســی هویت
ایــن افراد مشــخص شــد در این میان
منشی یک پزشــک متخصص اطفال
کــه زن جــوان فرزندانــش را نــزد او
میبرده روز قبل از حادثه برای بازدید
از مزون به خانه این زن رفته است.
بنابراین اســم این خانم منشی نیز
در لیســت مظنونــان قرار گرفــت و در
ادامه مشــخص شــد ،وی نامــزدی به
نــام محســن دارد .بــا بهدســت آمدن
تصویــر محســن و تطبیــق چهــره او با
ســارقان نقــاب دار ،معلــوم شــد کــه
محسن یکی از سارقان است.
ســرهنگ مرتضــی نثــاری ،معاون
جرایــم جنایی پلیــس آگاهی پایتخت
بــه «ایــران» گفــت :با گزارش ســرقت

پــس از بســتن
دست و پا و دهانش او را به داخل یکی
از اتاقها بردیــم .بعد هم صاحبخانه
و میهمانــش و ســه کودکــی را کــه در
خانه بودند داخل اتاق لباسها حبس
کردیم و سرقت را انجام دادیم.
ëëبعد از سرقت چه کردید؟
بــه طالفروشــی رفتیــم و طالهــا را
 150میلیون تومان فروختیم .دوســتم
حامــد با اینکــه اســلحه را از بــرادرش
گرفتــه بــود و برایمــان موتورســیکلت
هم جــور کــرده بــود و نقش زاغــزن را
هم داشــت امــا هیچ ســهمی دریافت
نکــرد ،او میگفت ایــن کار را رفاقتی و
به خاطر دوســتیمان انجــام میدهد.
فقــط  5میلیــون تومــان آن هــم بــه
درخواســت مــن گرفــت .امــا بــا بهزاد
که همکار ســابقم بــود پولها را نصف
کردیم .البته او هم بعداً همه پولها و
وسایل سرقتی را به من برگرداند.
ëëفکر میکردی بازداشت شوی؟
اصالً .چــون ســابقهدار نبودم حتی
یک درصد هم احتمــال نمیدادم که
دستگیر شوم.
ëëشغلت چیست؟
االن که بیکارم ،اما فروشــنده هایپر
مارکت بودم.

نمایی از ساختمان اداره اموال و امالک بنیاد مستضعفان پس از درگیری  /فارس

کودک  5ساله

لحظه ورود سارقان به خانه شاکی

مســلحانه کارآگاهــان
اداره یکــم پلیــس پایتخت
تحقیقــات را آغــاز و در
بررسیها مشــخص شد سه متهم
با همدســتی دختــر جوانی ،اقــدام به
تشــکیل بانــد کــرده و بــه بهانــه پیــک
موتــوری ،وارد خانــه شــده و پــس از
بســتن دست و پا و دهان ساکنان خانه
و حبــس آنها در یکی از اتاقها نقشــه
ســرقت را اجــرا کردهانــد .در ادامــه
منشــی  25ســاله نیــز بازداشــت شــد.
متهمــان در بررســیها بــه جــرم خود
اعتراف کردند و برای تحقیقات بیشتر
در اختیار کارآگاهــان اداره یکم پلیس
آگاهــی قــرار گرفتند و اموال مســروقه
نیز از آنان کشف شد.

کــه صاحب ایــن خانــه بچههایــش را
بــه آنجا میبرد .از طریــق او در جریان
آدرس خانه و موارد دیگر قرار گرفتیم.
ëëچرا میخواستی سرقت کنی؟
میخواســتم بــا نامزدم کــه در واقع
خواهــر زن برادرم بــود ازدواج کنم .اما
پولــی بــرای ازدواج و تشــکیل خانــواده
نداشــتم .گفتــم بهتریــن راه ســرقت
اســت .البتــه او مخالــف بــود .ولــی
راضــیاش کــردم و گفتم بیــن بیماران
دکتــر کدامشــان از همه پولدارتر اســت
که او مشــخصات این خانواده را به من
داد .بعــد هــم روز قبــل از حادثــه برای
اینکه اوضاع را بررسی کنیم ،نامزدم به
بهانه خرید لباس به خانه آنها رفت.
ëëسرقت را چه ساعتی انجام دادید؟
 8صبــح از خانهمــان در جنــوب
تهران راهی پاســداران شدیم و حدود
ســاعت  9و نیــم مقابــل خانــه آنهــا
بودیم .آنقدر ترس و وحشــت داشتیم
که تا ســاعت  11هیــچ اقدامی نکردیم
و درنهایــت دل را بــه دریــا زده و زنگ
خانــه را زدیم ،خــودم را پیک معرفی
کــردم و وارد ســاختمان شــدیم .زنگ
واحد طبقه پنجم را که زدیم خدمتکار
در را باز کرد .اســلحه دســت بهزاد بود
و من جلــوی دهان پرســتار را گرفتم و

یادداشت

گروه حوادث/
دو سارق مسلح که در پوشش
پیک موتوری و تحویل بسته
سفارشی وارد خانهای شده و پس
از بستن دست و پای ساکنان
یک میلیارد تومان سرقت کرده
بودند در حالی دستگیر شدند که
مشخص شد منشی یک پزشک
متخصص اطفال در این سرقت
با آنها همدست بوده است.

محتکران و مفسدان اقتصادی
پیاده نظام دشمنان هستند

گــروه حــوادث /آتــش گرفتن یــک دســتگاه خــودروی حامــل تجهیزات
نظامی در محدوده شهر جوادآباد ورامین تلفات جانی نداشت.
به گــزارش روابــط عمومی اســتانداری تهران ،محســن نایبی معاون
امنیتی  -انتظامی اســتانداری تهــران درخصوص حادثه جادهای خودرو
حامــل تجهیــزات نظامی ضمن تأکیــد بر منتفی بــودن احتمال هرگونه
اقدام خرابکارانه اظهار داشت :عصر جمعه  ۳۰اردیبهشت یک دستگاه
خــودرو نظامی حامل حجــم محدودی تجهیزات نظامی در شهرســتان
ورامین به علت حادثه جادهای دچار نقص فنی شــد و پس از آن خودرو
آتــش گرفــت .در ایــن حادثه هیچگونــه خســارات جانی به بــار نیامده و
احتمال وجود هرگونه اقدام خرابکارانه ،منتفی است.
معاون امنیتی و انتظامی اســتاندار تهران خاطرنشــان کرد :اطالعات
تکمیلی توسط دستگاه نظامی مربوطه ،اعالم خواهد شد.
به گزارش ایرنا ،این حادثه در محور قم – گرمسار و در محدوده شهر
جــواد آبــاد ورامین رخ داد کــه با حضــور نیروهای آتشنشــانی و عوامل
امدادی ،این آتشسوزی مهار شد.

مرگ  4نفر با ترکیدگی الستیک خودرو

گــروه حوادث  /ترکیدگی الســتیک خودرو در زنجــان موجب جان باختن
 ۴نفر در این تصادف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما،در این حادثه که در کیلومتر هفت
محور ابهر -قیدار رخ داد هر  4سرنشین خودروی سواری جان باختند.
ســرهنگ مهــدی میناخانــی جانشــین پلیــس راه زنجان در ایــن باره
گفــت :علــت وقوع ایــن حادثه تجاوز به چــپ خودروی ســواری پراید به
علت ترکیدن الســتیک خودرو و برخورد با کامیون بوده اســت .رانندگان
بایــد در جادههــای دوطرفه نهایت دقت را داشــته باشــند و حتماً قبل از
حرکت در جادههای برون شهری نسبت به رفع ایرادات خودرو از جمله
الستیک اقدام کنند.

