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جنایت به خاطر یک کاسکو
گروه حوادث| زندانی ف��راری به خاطر یک 

طوطی کاسکو جنایتی هولناک را رقم زد. 
س��اعت 30: 02 چهارده��م اردیبهش��ت ماه 
جوانی 30س��اله که از ناحیه گردن مورد اصابت 
جس��م تیز قرار گرفته بود، توس��ط راننده یک 
خودرو پژو 405 به بیمارس��تان منتقل و راننده 
خودرو به بهانه پارک کردن خودرو از بیمارستان 

خارج و متواری شد. 
با اع��الم خبر ب��ه کالنتری 121 س��لیمانیه، 
مأموران کالنتری در بیمارس��تان حاضر شدند 
و با تصاویر دوربین های مداربس��ته بیمارستان 
خودرو پژو 405 مشکی رنگ را شناسایی کردند 
که راننده آن پ��س از انتقال ج��وان مصدوم به 

بیمارستان، اقدام به فرار کرده است. 
مأم��وران ب��ه مح��ل س��کونت صاح��ب 
خ��ودرو ب��ه ن��ام »محمدرض��ا« 26س��اله در 
 اتوبان آهن��گ رفتن��د و او را دس��تگیر کردند.

»محمدرضا« در بازجویی های اولیه مدعی ش��د 
که مرد مصدوم را نمی شناس��د و صرفا با انگیزه 
انسان دوستانه و برای کمک، اقدام به انتقال این 

شخص به بیمارستان کرده است. 

همزمان با دستگیری مالک خودرو پژو 405، 
از طریق بیمارستان به کالنتری 121 سلیمانیه 
اطالع داده می ش��ود که جوان مج��روح داخل 
بیمارس��تان با وجود انجام اقدامات درمانی و به 
علت شدت جراحت واردش��ده به ناحیه گردن، 

جان باخته است. 
بالفاصله پرون��ده مقدماتی ب��ا موضوع »قتل 
عمد« تش��کیل شد و به دس��تور بازپرس شعبه 
سوم دادسرای امور جنایی تهران، پرونده جهت 
رس��یدگی در اختیار اداره ده��م پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفت. 
با آغاز تحقیقات، کارآگاهان به محل سکونت 
مالک خودرو پ��ژو 405 مراجع��ه و اطالع پیدا 
کردن��د که محمدرضا ب��رادر یک��ی از مجرمان 
سابقه دار و حرفه ای پلیس آگاهی به نام علیرضا 
30س��اله در زمینه »کیف قاپی«، »زورگیری«، و 
»گردنبندقاپی« است و علیرضا یک هفته پیشتر، 

با قرار وثیقه آزاد و از آن زمان متواری شده بود. 
بررس��ی فرضیه نقش و مش��ارکت احتمالی 
وی در ارت��کاب جنای��ت در دس��تور کار اداره 
دهم پلی��س آگاهی تهران بزرگ ق��رار گرفت و 
کارآگاهان در تحقیقات بع��دی و با بهره گیری 
از بانک اطالع��ات مجرمان س��ابقه دار موفق به 
شناسایی هویت مقتول به عنوان یکی از مجرمان 
حرف��ه ای در زمینه کیف قاپی و س��رقت داخل 
خودرو و همچنین یکی از دوستان علیرضا، به نام 

»مجتبی« 30ساله شدند. 
در ادامه رس��یدگی به پرونده، کارآگاهان اداره 
دهم در تحقیقات از محل سکونت محمدرضا و 
علیرضا دوب��رادر اطالع پیدا کردند که مقتول به 
منزل آنه��ا در اتوبان آهنگ مراجع��ه کرده و در 
آن جا با علیرضا درگیر ش��ده اس��ت که مجتبی  
توسط علیرضا مورد اصابت چاقو از ناحیه گردن 
قرار گرفته و پس از فرار قات��ل از محل جنایت، 
مقتول توسط محمدرضا  به بیمارستان منتقل 

شده است.
با آغاز تحقیقات جهت شناس��ایی مخفیگاه 
علیرضا، کارآگاهان در تحقیقات پلیسی اطالع 
پیدا کردند ک��ه علیرضا پس از متواری ش��دن 
از ته��ران و اط��الع از مرگ مجتبی، ب��ه یکی از 
مجرمان سابقه دار به نام حامد 28ساله در زمینه 
س��رقت لوازم داخل خودرو پناه ب��رده و زندگی 
زیرزمینی را آغاز کرده است. همچنین کارآگاهان 
اطالع پی��دا کردند ک��ه حامد و علیرض��ا گروه 
جدیدی در زمینه س��رقت داخل خودرو ایجاد 
کرده و سرقت های متعددی در تهران و کرج انجام 
داده اند. همزمان با اقدامات و تحقیقات گسترده 
پلیسی، مخفیگاه حامد نیز در خیابان فرهنگ 
شناس��ایی و با اطمینان از حض��ور متهم اصلی 

پرونده در این محل، علیرضا دستگیر شد. 
متهم به قت��ل مجتب��ی اعتراف ک��رد و به 
کارآگاه��ان گف��ت: »ش��ب حادثه ب��ه همراه 
مجتبی به خانه ما رفتیم؛ مجتبی قصد داشت 
ت��ا طوط��ی اش را از من بازپس بگی��رد اما من 
مخالفت ک��ردم و مان��ع بردن طوطی ش��دم. 
همین موضوع زمینه درگیری ما دو نفر ش��د. 
درحالی که قصد داش��تم با چاق��و ضربه ای به 
پیش��انی مجتبی زده تا او را بترسانم، ناگهان او 
سرش را به پهلو کشید و همین موضوع باعث 
ش��د تا چاقو به گردن او برخورد کند. زمانی که 
مجتبی چاقو خورد، او خ��ودش را به بیرون از 
خانه ما رس��اند و در آن جا با توجه به خونریزی 
شدید ناشی از پارگی رگ اصلی گردن بیهوش 
ش��د و روی زمین افتاد. من که بسیار ترسیده 
بودم به سرعت از محل فرار کردم. بعدا متوجه 
شدم که برادرم، مجتبی را به بیمارستان رسانده 

و در آن جا جان باخته است«.

ذرهبين
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گ�روه ح�وادث| پلی��س ب��ا ردپاهای��ی ک��ه از 
اسیدپاش های سریالی اصفهان در دست دارد درحال 

پیگیری این پرونده جنجالی است.
دادستان اصفهان نیز ماموریت خود و نیروهای تحت 
امرش را دف��اع از مال، جان و ناموس مردم دانس��ته و 
می گوید احساس امنیت به زودی به این شهر توریستی 

بازخواهد گشت.
هراس از دست های پنهانی که بی رحمانه و بی محابا 
اسید سوزان را بر سر و صورت دختران بی گناه می ریزند 
همچنان سایه ای از وحشت بر سر شهروندان اصفهانی 
افکنده است. با این حال به گفته برخی از آنها زندگی 
روزمره در پس ترس��ی عمیق در ش��هر جریان دارد و 
مردم با تمام موج ناامنی که در شهر حاکم شده ناگزیر 
هستند این بار با احتیاط در ش��هر قدم بگذارند. حاال 
زنان جوان به دلیل شایعاتی که در شهر گوش به گوش 
پخش می شود یا رانندگی نمی کنند یا ترجیح می دهند 
با خانواده ش��ان در خیابان ها رف��ت و آمد کنند. بعد از 
تأیید 4 مورد اسیدپاش��ی در طول 20 روز گذشته در 
اصفهان، حاال روند قضایی و اجتماعی و زندگی قربانیان 

حادثه دستخوش فراز و نشیب های زیادی شده است.
از روند تحقیقات پلیسی تا سرنخ های طالیی

با گذش��ت 4 روز از رس��انه ای ش��دن خبر مردان 
اسیدپاش که در تاریکی شب و با موتورسیکلت 4 زن 
را قربانی جنایت آتش��ین خود کرده بودند، تحقیقات 

پلیسی تا دستگیری این مجرمان ادامه دارد.
در حالی که روز ش��نبه س��ردار حس��ین اش��تری 
جانش��ین فرماندهی نیروی انتظامی اصفهان از پیدا 
کردن س��رنخ هایی در رابطه با مردان اسیدپاش خبر 
داد، ش��هریاری معاونت اجتماعی اصفه��ان در رابطه 
 با فرضیات پلیس��ی به »ش��هروند« گف��ت: »تمام این

 4 مورد اسیدپاشی در زمان تاریکی هوا رخ داده و همین 
موضوع بررس��ی دوربین های شهری را کمی مشکل 
کرده است. اما موضوعی که برای پلیس قطعیت پیدا 
کرده این اس��ت که تمام این اسیدپاشی های سریالی 
توسط سرنشینان یک موتورسیکلت انجام شده است. 
اما با توجه به سرنخ های به دست آمده تحقیقات برای 

دستگیری مجرمان اسیدپاش ادامه دارد.
حس��ن رحیمی دادس��تان اصفهان هم در رابطه با 
سرنخ های طالیی از اسیدپاشی به خبرگزاری میزان 
گفت: س��رنخ های تازه ای در استان کشف شده است 
 که امیدواریم در این زمین��ه به نتایج مطلوب قضایی

 دست یابیم.
متاسفانه اتفاقاتی درخصوص اسیدپاشی در استان 
رخ داده است و وظیفه قانونی و شرعی دادسرا تعقیب 
جدی مجرم و کش��ف جرم و ایجاد امنیت خاطر برای 

شهروندان است.
وی گف��ت: صرف نظر از این که ش��هروند زن یا مرد 
بوده و چه جنس��یتی داشته و چه کس��ی بوده است، 
نگاه دس��تگاه قضا به این اس��ت که حق ش��هروند در 
 جامعه محفوظ باش��د و امنیت را برای اعضای جامعه

 برقرار کنیم.
رحیمی افزود: دس��تگاه قضا خ��ود را ملزم به ایجاد 
امنیت برای مردم در جامعه می داند تا همه شهروندان 

بتوانند با آرامش و بدون دغدغه خاطر زندگی کنند.
وی افزود: دادس��را بعد از این اتفاق به صورت جدی 
ورود پیدا کرده و ستادی برای رسیدگی به این موضوع 
تشکیل شده و شخصا مسئول رسیدگی به این پرونده 

هستم و امیدواریم که به نتایج مطلوبی دست یابیم.
حال و روز اولین قربانی خوب نیست 

قربانیان حادثه حال و روز خوش��ی ندارند. این تنها 
جمله ای است که هر شنونده ای می تواند آن را به خوبی 
درک کند. با این حال مادر»سهیال جورکش« 26ساله 

که حاال در بیمارستان 
مطهری تهران بستری 
اس��ت درباره آخرین 
وضع دخترش بعد از 
انتقال به بیمارستانی 
مجهزت��ر در پایتخت 
گفت: »س��هیال حال 
روحی و روانی مناسبی 
 ن��دارد و با گذش��ت
از حادث��ه،  روز   18 
هنوز در شوک است. 
دخت��ر من هر ش��ب 
دارد گری��ه می کند و 
فقط می گوید این فرد 
باید پیدا ش��ود و این 
اسید قطره قطره به او 
پاشیده شود. دیشب 
دختر من آن قدر جیغ 
زد که مجبور شدند به 
او مرفی��ن بزنند. باید 
عملش کنند و پوست 
س��رش را بردارن��د و 

به بدنش پیوند بزنند. کارهایی ک��ه دخترم تاب آن را 
ندارد. یکی از چشم های سهیال از بین رفته و دیگر کاری 
نمی شود کرد و یکی از چشم هایش کمی سوسو می زند 
و 20 درصد بینایی دارد. بدنش هم س��وختگی خیلی 
شدیدی دارد و به ما اعالم کردند نمی شود عملش کرد 
و حداقل باید 8 عمل جراحی بش��ود. خانم جورکش 
در رابطه با روز حادثه که باعث شد دختر 26ساله اش 
بی خبر از کینه موتورس��واران قربانی آنها شود، گفت: 
»دخت��رم حدود س��اعت 30: 15 بعدازظه��ر از منزل 
خارج شد و با دوس��تانش قرار گذاشت که آنها را سوار 
ماشینش بکند. سپس به استخر هتل ونوس می روند، 
بعد از استخر هم دوستانش را به خانه هایشان می رساند 
و وقتی با من تماس گرفت تا ب��ه دنبال من و برادرش 
بیاید ناگهان صدای فریادهایش را از پشت تلفن شنیدم 
و تلفن قطع شد و متاس��فانه دخترم هرچقدر داد زده 
تا رس��یدن اورژانس کس��ی کمکش نکرده. مردم هم 
آگاهی نداشتند ولی خودش فهمیده بود مورد حمله 
اسیدپاش قرار گرفته، هیچ کس جرأت نکرده بوده جلو 
بیاید و آخر هم مجبور می شود خودش را جلوی یک 

ماشین بیندازد تا کمکش کنند.
 م��ا با ماش��ین رفتی��م و متوجه ش��دیم دخترم را 
ب��ا آمبوالنس ب��ه بیمارس��تان س��وختگی اصفهان 
منتقل ک��رده بودند. آن جا یک کوتاه��ی کرده بودند 
و در ابتدا پرس��تارها بدن او را شسته بودند و بعد سراغ 
چشم هایش رفته بودند و همین باعث شد که دخترم 
چش��م هایش را از دس��ت بده��د. پرس��تاری که در 

آمبوالنس بود اول باید 
چشم های س��هیال را 

شست وشو می داد.«
 خانم جورکش در 
رابطه با شایعاتی مبنی 
بر پوش��ش نامناسب 
دخترانی ک��ه هدف 
ق��رار  اس��یدپاش ها 
گرفته اند، گفت: »این 
شایعات صحت ندارد، 
سهیال آن روز از استخر 
بیرون آمده و صورتش 
هیچ آرایشی نداشته. 
من نمی گویم دخترم 
اما  آرایش نمی کرده، 
آن روز اص��ال آرایش 
نداش��ت. دخت��ر من 
اهل مورن��گ کردن و 
ابروهای��ش را عجیب 
درس��ت ک��ردن هم 
نب��ود. دخت��ر م��ن 
کامال از نظر پوش��ش 
معمولی بود. با مانتویی با قد متوسط و شالی مشکی.« 
جورکش در رابطه با گفته های دخترش از شب حادثه 
هم گفت: »س��هیال مهاجمان اس��یدپاش را به خوبی 
ندیده است اما می گفت یکی از آنها الغر و قدبلند بوده 
و پلیور سفیدرنگ تنش بوده. آنها حتی تبلت دخترم را 

هم برده بودند.«
از س��وی دیگ��ر »هیال بینای��ی« از دیگ��ر قربانیان 
اسیدپاشی یک چشمش را به طور کامل از دست داده 
و چش��م دیگرش در حد 20 تا 30 درصد بینایی دارد. 
پزشکان بیمارستان سوانح سوختگی معتقدند اگر این 
چشم دچار عفونت نشود با جراحی های متعدد می توان 

این سو سو زدن را نگه داشت.
بازار اسیدپاشی داغ است! 

به گزارش مهر، اخبار اسیدپاش��ی به بانوان جوان از 
یک هفته اخیر تاکنون هنوز به قوت خود باقی است و 
هر روز درحالی شایعه ای جدید به شایعات قبلی اضافه 
می شود که این گونه مباحث جز ترس و وحشت هیچ 

چیز را عاید مردم اصفهان نکرده است.
بیمارستان سوانح و س��وختگی استان اصفهان که 
مسئول پذیرش حادثه دیدگان اسیدپاشی است، تنها 
مرجع پاسخگویی به این شبهات است که با پیگیری 
مهر در مورد شایعه اخیر از سوی مدیر این بیمارستان 
متوجه شدیم که صبح دیروز هیچ مورد از اسیدپاشی به 

این مرکز انتقال داده نشده است.
احمد محمدی مدیر بیمارستان سوانح و سوختگی 
استان اصفهان با بیان این که از ابتدای  سال تاکنون تنها 

4 مورد حادثه ناشی از اسید به این بیمارستان مراجعه 
کردند، بیان داشت: تمام 4مراجعه کننده زن بودند.

 تکذیب اسیدپاشی زنجیره ای
 روی زنان پایتخت 

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با تکذیب شایعه 
اسیدپاش��ی زنجیره ای روی زنان پایتخت، از کش��ف 
100 درصدی پرونده های اسیدپاشی در تهران خبر داد 

و شایعات منتشرشده را بازی  هالیوودی توصیف کرد.
سرهنگ عباسعلی محمدیان در واکنش به انتشار 
برخی شایعات درخصوص اسیدپاشی روی زنان تهرانی 
در برخی ش��بکه های اجتماعی موبای��ل، با رد چنین 
ادعایی اظهار داشت: شایعات منتشرشده با مضمون 
اسیدپاشی زنجیره ای در تهران از اساس کذب است و 
پلیس آگاهی تهران بزرگ به شدت شایعه منتشرشده 
را تکذی��ب می کن��د. وی در پایان خاطرنش��ان کرد: 
ایجاد هرگونه توهم و شیطنت رسانه ای با موضوعیت 
اسیدپاشی زنجیره ای در پایتخت، یک بازی  هالیوودی 

است.
 ورود شورای تأمین استان

 و احتمال برگزاری تجمع
یک منبع آگاه در دادگس��تری اصفه��ان خبر داد 
که ش��ورای تأمین استان برای رس��یدگی به پرونده 
اسیدپاشی ها تشکیل جلس��ه داده و حسن رحیمی 
دادستان اصفهان مسئولیت پرونده را به طور مستقیم 
برعهده گرفته اس��ت. به گفته او چهارشنبه این هفته 
طبق درخواست مردم قرار است، تجمعی اعتراضی در 
برابر ساختمان دادگستری تشکیل شود اما این تجمع 
هنوز مجوز نهای��ی از وزارت کش��ور را دریافت نکرده 

است.
گفته می شود شرایط امنیتی ایجادشده در اصفهان 
باعث ش��ده پرونده اسیدپاش��ی زنجیره ای از س��وی 
نهادهای اطالعاتی و امنیتی رسیدگی شود و مقرر شده 
در ستادی متشکل از این اعضا به این پرونده رسیدگی 

شود. 
تاثیر اسیدپاشی بر خبرنگاران نصف جهان

انتشار اطالعات ضد و نقیض در سطح شهر اصفهان و 
واکنش سلبی مقامات باعث شده وضع خاصی در شهر 
ایجاد شود. یک خبرنگار اصفهانی می گوید: شرایط به 
اندازه ای دلهره آور اس��ت که خبرنگاران زن اصفهانی 
دیگر اسمش��ان را پای مطالب خود نمی نویس��ند که 
مبادا مورد حمله اسیدپاش ها قرار بگیرند. تیم پزشکی 
و پرستاری بیمارس��تان های سوانح و سوختگی شهر 
اصفهان چنان ترس��یده اند که حتی حاضر نیستند، 
راجع به کمک های ابتدای��ی به قربانیان با خبرنگاران 

صحبت کنند. 
کمک های اولیه به قربانیان اسیدپاشی

 نخس��تین گام تا قبل از رس��یدن تیم پزشکی در 
مواجهه با فردی که مورد اسیدپاش��ی قرار گرفته یا در 
اثر کار با اسید دچار آسیب شده است، آب پاشیدن روی 
حادثه دیده است بهتر اس��ت که این آب، آب معدنی یا 
آب تصفیه شده و سالم باش��د و اگر صورت و دست فرد 
آسیب دیده باشد نباید اجازه داد همان آبی که به صورت 
ریخته شده است به دست فرد نیز بریزد چراکه این آب 
اسیدی ش��ده اس��ت.در صورت نبود آب تصفیه شده 
حتی اگر آب در جوی هم باشد ریختن آن آب بهتر از 
نریختن است، ریختن آب روی محل اسیدپاشی شده 
سبب می شود، اسید به الیه های زیرین پوست یا چشم 

رخنه نکند.
در صورت بروز حوادث ناش��ی از ریخته شدن اسید 
به صورت ضروری است، آب داخل چشم مصدوم نیز 
ریخته شود تا از آسیب دیدن قرنیه چشم جلوگیری 

شود.

پلیس و دادستان اصفهان به دنبال بازگشت امنیت هستند

روزنه های امید
 برای دستگیری 

اسیدپاش های سریالی

طی چند سال اخیر اظهارنظر در مورد صنعت 
خودرو صرفا موضوعی بوده که از آن جهت جلب 
توجه و گاهی فریب اذهان عمومی استفاده شده 
اس��ت. صنعتی ک��ه در آن مدی��ران تکنوکرات و 
کارشناس��ان خبره به قدر کافی وجود دارد اما به 
دلیل جو حاکم بر مش��کالت، قدرت الزم جهت 
تصمیم گی��ری درس��ت در راس��تای ارتقای این 

بخش صنعتی وجود ندارد.
اینکه مس��ئوالن به فکر رفاه حال مردم باشند 
خوب اس��ت اما بهتر بود عده ای از مجلسی ها در 
راس��تای جلب رضای��ت مردم کم��ی کالن فکر 
می کردن��د و تصمی��م می گرفتند، ت��ا این جلب 
رضایت به ورشکستگی صنعت مادر کشور ختم 

نشود.
 هنوز قش��رهای مختل��ف از مردم ای��ران فکر 
می کنند پراید در کش��ورهایی همچون س��وریه 
و عراق به قیمت س��ه میلیون توم��ان به فروش 

می رسد و این یعنی فاجعه!!!

ع��دم اطالع رس��انی درس��ت، اظهارنظرهای 
غیرکارشناسی متعدد و غلط و نیز در برخی مواقع 
سخنان دروغ که غالبا جهت فریب یا همان جلب 
رضایت بود باعث ش��ده که مردم ط��ی این چند 
سال خودروس��ازان را در نقش دشمن جیب خود 
ببینند. خودرو در ایران برای بسیاری از هموطنان 
عزیزمان وس��یله ای برای کس��ب درآمد و تامین 
مایحتاج زندگی محسوب می شود و  قطع به یقین 
کاهش قیمت خودرو برای بسیاری از مردم که در 
شرایط بد اقتصادی ناشی از تحریم و امثال آن به 
سر می برند رضایتبخش است اما سوال اینجاست 
که تبعات زیانبار بع��د از این کاهش دامنگیر چه 
کس��انی خواهد ش��د؟ آیا کاهش قیمت خودرو 
در ش��رایطی که قیمت مواد اولیه ساخت خودرو 
باالتر رفته و در نتیجه قیمت تمام شده محصول 
از قیمت اعالم شده بیشتر است، خودروسازان را 
متضرر نمی کند؟ آیا در شرایط ضرر خودروسازان 
جهت عدم ورشکس��تگی به تعدیل نیرو دس��ت 

نخواهند زد که اولین راه خروج از بحران اس��ت؟ 
آیا تعدیل نیرو جز باال رفتن نرخ بیکاری در کشور 
و مش��کالت متعدد روحی و روانی ک��ه باعث باال 
رفتن آمار جرم در کشور خواهد بود پیامد دیگری 
خواهد داش��ت؟ آن هم در صنعتی که با توجه به 
بخش های وابسته دیگر نظیر قطعه سازی و دیگر 
صنایع وابسته دارای بیشترین نیروی انسانی کار 

هستند.
رئیس جمهوری محترم دوش��نبه ش��ب طی 
گزارشی که از شبکه یک سیما پخش شد در پاسخ 
به سوال حیدری مجری برنامه در مورد چگونگی 
خارج شدن از رکود اقتصادی توضیحات کاملی به 

همراه آمار ارایه کردند.
نکته قابل توجه در س��خنان رئیس جمهوری با 
توجه به آمار وضعیت بد اقتصادی در س��ال های 
گذش��ته بود که با همت دولت تدبی��ر و امید این 

وضعیت رو به بهبود است.
مجلس��ی ها بدون ش��ک می توانند در اجرای 

الیحه خ��روج از رکود کم��ک فراوان��ی کنند تا 
وضعیت اقتصادی مردم روزبه روز بهتر شود.

مردم ضرر می کنند
اینکه صرفا با اظهارات نادرست و غیرکارشناسی 
تالش ش��ود تا رضایت مردم جلب شود در نهایت 
تاثیری موقتی خواهد داش��ت و نهایتا خود مردم 

هستند که ضرر خواهند کرد.
طی این مدت فقط گفته شد که قیمت خودرو 
گران اس��ت اما حرفی از اینکه درآمد مردم بسیار 
کم ش��ده یا قیمت خودرو به دلیل افزایش قیمت 
مواد اولیه گران شده زده نش��د یا اگر هم زده شد 
آنقدر کم بود که کس��ی به آن و رفع مشکالت آن 
توجه نکرد. نه مردم راضی به ضرر و ورشکستگی 
صنعت مادر کشور خود هستند و نه خودروسازان 
دش��من مردم. شفاف س��ازی هزینه ه��ای تولید 
خودرو و رفع مشکالت اقتصادی در راستای بهبود 
وضعیت اقتصادی مردم بهترین روش برای جلب 

رضایت مردم است.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: 
همزمان با برگ��زاري اولین نمایش��گاه بین المللي 
بورس، بانک، بیم��ه و خصوصي س��ازي در جزیره 
کیش، نشست تخصصي معرفی فرصت های سرمایه 
 گ��ذاری از طریق خصوصی س��ازی در ایران برگزار

 مي شود.
س��ازمان  عموم��ي  رواب��ط  گ��زارش   ب��ه 
خصوصی س��ازی؛ سید جعفر س��بحانی از حضور 
س��ازمان خصوصی سازی در نخس��تین نمایشگاه 
بین المللی بورس، بانک، بیمه، سرمایه و خصوصی 
سازی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه این نمایشگاه 
فضای مناسبی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
ایجاد می کند، س��ازمان خصوصی سازی به عنوان 
دستگاهی که وظیفه واگذاری شرکت های دولتی را 

در دستور کار دارد برنامه هایی را برای اطالع رسانی 
از عملکرد و تحقق اهداف خصوصی سازی در دستور 

کار خود دارد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: 
در این نمایشگاه طرح مسائل خصوصی سازی را به 

شکل نشست های تخصصی در دستور کار داریم و 
بر این اساس نشست تخصصي معرفی فرصت های 
سرمایه گذاری از طریق خصوصی سازی در ایران در 
روز پنجشنبه)یکم آبان( از س��اعت 10 صبح تا 12 
با حضور رئیس کل و اعضای هیات عامل س��ازمان 
خصوصی سازی با موضوعات بررسی روند گذشته و 
رویکردهای حال حاضر در زمینه خصوصی سازی؛ 
ش��یوه، چارچوب و مزایای حضور س��رمایه گذاران 
خارجی در فرآیند خصوصی سازی و معرفی شرکت 
های مشمول واگذاری در مرکز همایش هاي جزیره 

کیش برگزار خواهد شد.
س��بحانی ادامه داد: عالوه بر برگزاری نشس��ت 
تخصصی، هر روز یک نوبت کارگاه آموزشی جهت 
عالقه مندان و س��رمایه گذاران داخلی و خارجی از 
سوی س��ازمان خصوصی سازی در محل نمایشگاه 

برگ��زار و آخرین وضعیت ش��رکت ه��ای در حال 
واگذاری و چگونگی حضور سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی به منظور خرید سهام شرکت های دولتی 
تشریح می شود.مشاور رئیس کل سازمان خصوصی 
سازی افزود: غرفه سازمان خصوصی سازی در طول 
روزهای برگ��زاری در یکی از بهتری��ن مکان های 
نمایشگاه در سالن B  شماره 44 آماده پذیرایی، ارائه 

اطالعات و پاسخگویی بازدیدکنندگان خواهد بود.
بر اس��اس ای��ن گزارش؛  نخس��تین نمایش��گاه 
 بین الملل��ی ب��ورس، بان��ک، بیم��ه، س��رمایه و 
خصوصی س��ازی و شش��مین نمایش��گاه معرفی 
فرصت های س��رمایه گذاری کش��ور از روز 29 مهر 
تا 2 آبان ماه س��ال جاری از س��اعت 16 ت��ا 22 در 
 مرکز همای��ش های بی��ن المللی جزی��ره کیش

 برگزار می شود.  

ورشکستگی صنعت مادر با سخنان غیرکارشناسی : خودروسازان دشمن جیب مردم نیستند

فرصت های سرمایه گذاری از طریق خصوصی سازی در ایران معرفی می شود

آژير

جراحی بزرگ پیوند دست 

تی��م جراح��ی بیمارس��تان تخصص��ی و 
فوق تخصصی بهبود تبریز در عملی نادر توانست 
دست راس��ت قطع ش��ده یک کارگر جوان را با 

موفقیت به بدنش پیوند بزند.
بهنام آقازاده که 37 س��ال دارد و س��رکارگر 
شرکت »تک تیر بتن« اس��ت، درباره چگونگی 
وقوع ای��ن حادث��ه گف��ت: 19مهرم��اه موتور 
دستگاه های کارگاه دچار نقص فنی شد که برای 
رفع آن به زیرزمین مراجعه کردم. هنگام تعمیر 
موتور، دس��تگاه خود به خود شروع به کار کرد و 

مچ دست راستم در بین تسمه ها گیر کرد.
این کارگر جوان گفت: متوجه شدم دستگاه 
تمام بدنم را به سمت خود می کشد و تنها چیزی 
ک��ه در آن لحظه به ذهنم رس��ید »یاحس��ین« 

گویان فریاد زدم تا کارگران برق را قطع کنند.
آقازاده با بی��ان این که کارگران��ی که صدای 
فری��ادم را ش��نیده بودند ب��ه زیرزمی��ن آمده 
و ب��ا دی��دن دس��ت قطع ش��ده م��ن همگی 
از ت��رس ف��رار کردن��د، او گف��ت: ب��ه دلی��ل 
ش��مع گذاری در آن م��کان به س��ختی خود را 
 به بیرون از س��اختمان رس��اندم تا کسی به من 

کمک کند.
وی افزود: همکارانم ابتدا وحش��ت زده بودند 
و باالخره توانستند دستم را از بین دستگاه آزاد 
 کرده و من را همراه دس��ت قطع ش��ده به تبریز 

انتقال دهند.
این کارگر جوان گفت: توس��ط دوس��تانم به 
بیمارستان عالی نسب تبریز منتقل شدم و آن جا 
کادر اورژانس مرا به بیمارستان بهبود برای عمل 
پیوند اعزام کردند.در عمل جراحی دستم دوباره 
پیوند خورد؛ این که دستم بي حس و بي حرکت 
بماند برایم مهم نیس��ت، اگر دستم را نداشتم از 

شدت غصه زنده نمی ماندم.
مدیر بیمارس��تان تخصصی و فوق تخصصی 
بهبود نیز درباره چگونگی انجام این عمل پیوندی 
گفت: با تماس اورژانس بیمارستان عالی نسب 
با این مرک��ز درخص��وص انتقال بیم��ار، تمام 
کادر و اتاق عمل برای انج��ام عمل پیوند آماده 
شدند. بهمن ذیجاه افزود: با مشورت دو پزشک 
متخصص تمام لوازم و تجهیزات الزم تا رسیدن 
بیمار به مرک��ز آماده و حت��ی از دیگر مراکز نیز 

درخواست تجهیزات و کیسه خون شد.

 عملیات ضربتی پلیس
 در دستگیری 71 تبهکار

70 س��ارق حرفه ای و س��ابقه دار و یک قاتل 
فراری در نقاط مختلف پایتخت دستگیر شدند.

عباس��علی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی 
تهران بزرگ صبح دیروز با اش��اره به اجرای این 
طرح اظهار کرد: در راس��تای مأموریت قرارگاه 
مبارزه با سرقت پایتخت برخورد با جرایمی نظیر 
سرقت منزل، س��رقت داخل خودرو، زورگیری، 
کیف قاپی و... به شکل ویژه در دستورکار مأموران 

و کارآگاهان پلیس آگهی پایتخت قرار گرفت.
وی با بیان این که در ساعت 5:30 صبح دیروز 
70 عملیات هماهنگ در نقاط مختلف پایتخت 
و شش شهر اطراف با حضور بیش از 300 مأمور 
برگزار ش��د، خاطرنش��ان ک��رد: در جریان این 
عملیات ها 70 سارق حرفه ای و یک قاتل فراری 
که بیش از 90 درصد آنها دارای س��ابقه کیفری 
بودند، دس��تگیر و به مقر مرکزی پلیس آگاهی 

تهران بزرگ منتقل شدند.
رئیس پلی��س آگاه��ی پایتخت با اش��اره به 
فعالیت این افراد خاطرنشان کرد: پیرترین افراد 
دستگیرش��ده از 30 س��ال پیش سابقه سرقت 
داش��ته و بنا به ادعای خودش، آخرین سرقت را 
یک هفته قبل از دستگیری از منازل انجام داده 

است.
وی افزود: جوان ترین فرد دستگیرش��ده نیز 
کمتر از 20 سال سن داشت و در مجموع در میان 
71 دستگیرش��ده تنها دو یا سه نفر فاقد سابقه 

کیفری هستند و مابقی همه سابقه  دارند.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اش��اره به 
اموال کشف شده این س��ارقان اظهار کرد: تا به 
حال 15 دستگاه موتورس��یکلت، 18 دستگاه 
خودرو شناسایی و توقیف ش��ده و تعداد زیادی 
کیف سرقتی و تلفن همراه و دیگر اموالی که از راه 
سرقت و ارتکاب جرم خریداری شده از سارقان 

کشف شده است.
گفت وگو با ابی چهلتن

یکی از سارقان دستگیرش��ده که پیرترین و 
باسابقه ترین آنهاس��ت و به ابی  چهلتن معروف 
است، گفت: بیش��تر از 30 سال است که سرقت 
می کنم و چند بار هم دس��تگیر ش��دم و بیشتر 
س��رقت هایی که انجام داده ام نیز سرقت طال و 

لوازم و اشیای گرانبهای منازل است. 
در جریان اجرای این طرح مقادیر زیادی دالر 
و ارز کشف ش��د. دس��تگاه های ضبط و پخش 
خودرو، تعداد زیادی گوشی تلفن همراه، لپ تاب 
 و قمه از دیگ��ر اقالمه مکش��وفه در اجرای این

 طرح بود.
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