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آبرسانی شهرک قالت قاقازان قزوین چه شد
سال ها پیش بنیاد مســکن اســتان قزوین در روستای قالت 
قاقازان اقدام به شهرک ســازی  کرد و در ســال 96تعدادی از 
آنها را تحویل مالکان داد ولی آبرسانی به این شهرک همچنان 
دچار مشکل است و به رغم پذیرش آبرسانی برای لوله کشی آب 
شرب، موانع محلی ازجمله کشــاورزانی که مدعی زمین های 
کشاورزی خود هستند، باعث شده آبرســانی مختل و زندگی 
ســاکنان تحت الشــعاع قرارگیرد. اگر ادعای آنها قانونی است 
رضایتشان را بگیرند و اگر غیرقانونی است، با آنها برخورد شود تا 
هم نزاع و درگیری رخ ندهد و هم مشکل ساکنان شهرک و نیز 

روستانشینان حل شود.
غیاثی از قزوین

هیچ فکری برای زیباسازی پل طبقاتی صدر نشد
بارها تقاضا کردیم مسئوالن فکری برای زیباسازی سازه های بتنی 
پل طبقاتی صدر کنند تا از این وضعیت بی روح و خشن که رانندگان 
گاهی تا چند ساعت در روز در ترافیک آن گرفتارند درآید اما با رسیدن 

سال نو هم خبری از زیباسازی این همه بتن و آهن و نازیبایی نشد!
قیصری از تهران 

بوشهر نیازمند پیست استاندارد موتور و ماشین است
قبال در مسیر جاده تنگک دوم و استادیوم شهید مهدوی پیستی 
بود که هر جمعــه عالقه مندان در آن جمع می شــدند ولی با 
گذاشتن سرعت گیر در این مسیر عمال به این گروه عالقه مند 
جواب رد داده شده و تا امروز هم مکانی جایگزین آن نشده است. 
هم اکنون دوستداران این رشته هر جمعه در خارج از شهر جمع 
شده و در مکانی نامناسب اوقات خود را می گذرانند که بعضا با 
کشته نیز همراه است. از مسئوالن تقاضا داریم پیگیری کنند تا 

مسیری مناسب و استاندارد ایجاد شود.
فالحت جو از بوشهر

کمک های مؤمنانه ادامه یابد
با کاهش کرونا یا گذر از ایامی خــاص کمک های مومنانه 
قطع نشود زیرا کمک های مؤمنانه به دورانی خاص محدود 
نمی شــود و هر جا و هر زمان فقرا و ضعفا در جامعه وجود 
داشته باشند بر آحاد مردم دلســوز واجب است تا به اندازه 
وسع خودشــان رفع نیاز کنند و مسئولیت کارگزاران نظام 
هم بی شــک خطیرتر و بزرگ تر است تا حمایت هایشان به 
اندازه ای باشــد تا این اقشــار به خصوص در آستانه سال نو 

احساس کاستی نکنند.
اصالنی از تهران

چه فکری برای کارفرمایان کرده اند
افزایش حقوق کارگران با تــورم فعلی موضوعی اجتناب ناپذیر 
است اما آیا ناظران اداره کار می توانند کارفرمایی که پولی برای 
پرداخت ندارد را وادار به حفظ نیروی کار خود کنند؟ چه فکری 

برای کارفرمایان کرده اند.
فرهیخته از گرمسار

تردد ماشین حمل زباله بدون روکش درست نیست
در مسیر تبریز به اسپیران ماشین های حمل زباله بدون روکش 
تردد می کنند که ضمن ایجاد آلودگی و ســاختن مناظر نازیبا 
خطرات جبران ناپذیری هم به بار می آورد که کمترین آن پرتاب 
زباله و اجسام به بیرون و آسیب رســاندن به رهگذران و دیگر 
خودروهاست. ازجمله اینکه جســمی با خودروی من برخورد 

کرده و دچار خسارت شدم.
زمانی از تبریز

خیابان میردامادی میدان حسن آباد در قرق موش ها
در خیابان میردامادی میدان حسن آباد، موش ها کل خیابان 
را قرق کرده اند و اگر فکری نشود به سرعت به مناطق دیگر 
هم می روند چه بســا که تاکنون رفته باشــند. از مسئوالن 
شــهری تقاضای رســیدگی فوری و بررســی علت ازدیاد 

جمعیت این جانوران موذی را داریم.
قره داغی از تهران 

به کمالشهر رسیدگی شود
شهر 250هزار نفری کمالشهر از شهر بودن فقط پاساژها و 
ساختمان های مدرن را دارد و خبری از نظافت و رسیدگی و 

چراغانی و تابلو و دیگر نمادهای شهری در  آن نیست.
دهقان نیری از کمالشهر کرج 

ضامن مشغول به کار؛ بازی جدید بعضی بانک ها برای 
وام 50میلیونی

برای دریافت وام به بانک مراجعه کردم و گفتند 2ضامن با 
حقوق باالی 8میلیون بیاورید که 2ضامن بازنشسته بردم 
و حاال می گویند باید ضامن شاغل باشد و بازنشسته قبول 

نیست!
ملیحی از تهران 

پیامک های برداشت و واریز زیر 30هزار تومان نمی آید
برای برداشــت و خرید و واریز زیر 30هــزار تومان پیامک 
نمی آید درحالی که عمده کار ما شاید با همین ارقام باشد. 
هر چقدر هم پول بی ارزش شده باشد ریال به ریال آن مهم 

است و بانک ها هم باید متعهدانه عمل کنند.
حیدری از هشتگرد

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

بی توجهی به فرمان پلیس حادثه آفرید
به دنبال مرگ مردی جوان بر اثر شلیک مأموران پلیس، تحقیقات 

درباره این حادثه آغاز شده است.
به گزارش همشهری، صبح جمعه گذشته گزارش یک تیراندازی 
مرگبار به قاضی ساسان غالمی، بازپرس جنایی تهران اعالم شد. 
محل حادثه بزرگراه تهران- قــم و در حوالی عوارضی بود و تیم 
جنایی پس از حضور در محل با پیکر بی جان مردی حدودا 35ساله 

مواجه شد که با شلیک گلوله پلیس جان باخته بود.
کارآگاهان به تحقیق 2مأمور پلیس که در این ماجرا نقش داشتند، 
پرداختند. آنها مأموران پلیس یکی از شــهرهای اطراف پایتخت 
بودند و یکــی از آنها توضیــح داد:  راننده و سرنشــین پژو رفتار 
نامتعارفی داشــتند و ما احتمال دادیم مسلح و خطرناک باشند. 
به آنها دستور ایســت دادیم اما توجهی نکردند و راننده با سرعت 
زیاد و حرکات مارپیچ قصد فرار داشت. پس از اخطارهای متعدد 
اسلحه را به سمت ماشین نشانه گرفتیم و شلیک کردیم که گلوله 
از پنجره عقب ماشین عبور کرده و از پشت وارد قفسه سینه مردی 
که در صندلی جلو نشسته بود شد. پس از توقف ماشین اورژانس را 
خبر کردیم اما این مرد جانش را از دست داده بود. اما راننده خودرو 
که دچار شوک شده بود، وقتی به خودش آمد به گریه افتاد و گفت 
فردی که فوت شــده دایی اش بوده اســت. وی ادامه داد: دایی ام 
مهمان خانه ما بود و ساعتی قبل تصمیم گرفتیم سوار ماشین من 
شویم و در خیابان چرخی بزنیم. من به تازگی ماشینم را اسپرت 
کرده و ضبط و باند به همراه ساب و بلندگوی گران قیمت روی آن 
نصب کرده بودم. می خواستم این لوازم را به دایی ام نشان بدهم. 
صدای ضبط را زیاد کردیم و ظاهرا گشت پلیس دستور توقف داده 
بود. اما تا چند دقیقه اول به دلیل اینکه صدای ضبط زیاد بود متوجه 
اخطار نشدیم. وقتی پلیس را پشت سرمان دیدیم ترسیدیم. دایی ام 
از من خواست توقف کنم. اما من به دلیل اینکه ماشین را اسپرت 
کرده بودم ترسیدم توقف کنم و شب عیدی ماشینم را توقیف و به 
پارکینگ منتقل کنند. به همین دلیل پایم را روی گاز گذاشــتم 
و اصال فکرش را نمی کردم که این اتفــاق مرگبار رقم بخورد. اگر 
می دانستم که ماموران شــلیک می کنند، قطعا توقف می کردم. 
کارآگاهان جنایی پایتخت در بازرســی از خودروی پ ژو نیز مواد، 
اسلحه و یا وسیله غیرقانونی که حمل آن جرم محسوب شود پیدا 
نکردند. براساس این گزارش، به دستور بازپرس جنایی کارشناس 
اســلحه ماموریت یافته که مشــخص کند مأمور پلیس هنگام 
تیراندازی قانون به کارگیری سالح را در عملیات تعقیب و گریز 
رعایت کرده یا نه. از سوی دیگر به دستور بازپرس جنایی تحقیق از 
2مأمور پلیس توسط ستاد فرماندهی تهران بزرگ آغاز شده است.

پایان دردناک درگیری زوج 
سالخورده بر سر اجاره خانه

درگیری زوج سالخورده که بر سر یک مســئله جزئی و پیش 
پا افتاده  شروع شده بود، با مرگ یکی از آنها و دستگیری دیگری 

به اتهام قتل پایان یافت.
به گزارش همشهری، ساعت 5صبح بیست و چهارم اسفند مردی 
جوان وحشت زده بود با پلیس پایتخت تماس گرفت و گفت:» 
پدرم جان مادرم را گرفته اســت.« پس از این تماس مأموران 
در محل حادثه حاضر شدند؛ ســاختمانی مسکونی در یکی از 
محله های پایتخت. آنها در داخل خانه جســد زنی سالخورده 
را مشــاهده کردند و ماجرا را به قاضی محمدحســین زارعی، 
بازپرس جنایی تهران گزارش کردند. مقتول 75ساله بود و قاتل 
کسی نبود جز همسر 86ساله او. این مرد در بازجویی ها به قتل 
همسرش اقرار کرد و مدعی شد که بر سر مسئله جزئی و پیش پا 
افتاده با همسرش درگیر شده و درحالی که خشمگین بوده جان 
همسرش را گرفته اســت. وی گفت: همسرم سال ها قبل یک 
واحد آپارتمان به نام خودش خریــده و آن را اجاره داده بود. در 
تمام این مدت او پول اجاره ها را به حساب خودش واریز می کرد و 
من هیچ وقت اعتراضی نمی کردم اما این اواخر از دست او ناراحت 
شده بودم. با خود می گفتم چرا او حتی یک بار هم از پول اجاره 
چیزی به من نداده است.  وی ادامه داد: روز حادثه درحالی که 
عصبانی بودم به سراغش رفتم و به او گفتم می توانی مقداری از 
پول اجاره خانه را در خانه خرج کنی که او گفت حاضر نیســت 
چنین کاری کند. همین باعث دعوای مان شد و من که از دست 
او عصبانی بودم بی آنکه به عواقب کارم فکر کنم چاقویی برداشتم 
و ضربه ای به او زدم. وقتی به خود آمدم متوجه شدم که همسرم 
فوت شده است.هنوز هم باورم نمی شد که نتوانستم خشمم را 
کنترل کنم و جان همسرم را گرفته ام. متهم پس از اقرار به قتل با 
دستور بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران بازداشت شد 

و تحقیقات از او ادامه دارد.

وحشت از سقوط جرثقیل 
جرثقیل غول پیکر ساختمانی در آســتانه سقوط قرار داشت و 
ممکن بود حادثه ای تلخ را رقم بزند اما آتش نشــانان با حضور 
بموقــع از حادثه جلوگیــری کردند. به گزارش همشــهری، 
ســیدجالل ملکی، سخنگوی ســازمان آتش نشــانی تهران 
گفت: ســاعت 8:40 صبح دیــروز یک مــورد حادثه احتمال 
سقوط جرثقیل تاورکرین در خیابان شریعتی، به سامانه ١25 
آتش نشانی اطالع داده شد. وی ادامه داد: آتش نشانان با حضور 
در محل دریافتند یکی از  2 دستگاه جرثقیل برجی نیمه کاره از 
قسمت اتصال عمودی و افقی، دچار نقص شده است. ملکی گفت: 
همکاران ایمن سازی  های الزم را انجام دادند و چندین ساختمان 
اطراف را تخلیه کردند که نگرانی ایجاد نشود و در ادامه با اعزام 

چند دستگاه جرثقیل سنگین، تاورکرین مهار شد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه برای اینکه در روزهای پایانی سال، قربانی مجرمان نشوید این گزارش را بخوانید

روزهــای آخر ســال 
فرارســیده و همــه در 
تب و تاب انجام کارهای 
عقب افتاده و آماده شدن برای تعطیالت 
نوروز هستند. در این روزها اما تبهکاران 
هم بیکار ننشســته اند و روزهای پرکار و 
شلوغی دارند. در این گزارش به مهم ترین 
جرائمی که در این ایــام اتفاق می افتد 

می پردازیم.

سرقت از منزل
این روزها بسیاری از شهروندان سرگرم 
انجام خریدهای آخر سال هستند. حتی 
خیلی ها در آخرین روزهای سال زودتر به 
پیشواز تعطیالت رفته و سفرهای شان را 
شروع می کنند. همین خالی شدن خانه ها 
فرصت را در اختیار ســارقان منزل قرار 
می دهد تا با آرامش بیشتری نقشه سرقت 
از خانه های مردم را عملی کنند. آنها برای 
انتخاب خانه های مورد نظر شگردهای 
مختلفی دارند. عــده ای چراغ های خانه 
را نــگاه می کنند تا اگر خامــوش بود با 
خیال راحت وارد شــوند. عده ای دیگر 
زنگ می زننــد و وقتی هیچ کــس در را 
باز نکــرد متوجه می شــوند که صاحب 
خانه حضور نــدارد و حتی عده ای دیگر 
از تبهکاران از شگردهایی مثل قرار دادن 
بروشــورهای تبلیغاتی در درب ورودی 
ساختمان ها اســتفاده می کنند و چند 
ساعت بعد اگر برگه همچنان سر جایش 
بود متوجه می شــوند که کسی در آنجا 
رفت وآمد نکرده و همه  چیز برای سرقت 
آماده است. اما در این شرایط، شهروندان 
چطور می توانند از دست سارقان منزل در 
امان باشند؟ مجهز کردن خانه به حفاظ 
و درهای ایمن و ضد ســرقت و استفاده 
از دوربین هــای مداربســته مهم ترین 

این راهکارهاســت. در کنار آن روشــن 
گذاشــتن یک چراغ در خانه و سپردن 
خانه به همســایه ها می تواند تا حدودی 
امنیت خانه را تامین کند. همچنین نباید 
هنگام ســفر، پول و جواهرات و اشیای 
گران قیمت در خانه نگهداری شود. پس 
با رعایت این نکات بد به دل تان راه ندهید.

تبهکارانی در پوشش نیکوکار
ایرانی ها همیشه در کارهای خیر و انسان 
دوستانه مشارکت می کنند. به خصوص 
در ایــام عید نــوروز. در این ایــام بازار 
جمــع آوری کمک برای افــراد نیازمند 
داغ تر از همیشه اســت. شاید این روزها 
شــما هم انبوهی از تماس ها و پیام های 
مؤسسه های خیریه ناشناس را که معلوم 
نیست شماره تلفن شما را از کجا آورده اند 
دریافت کرده باشید. مؤسسه هایی بی نام 
و نشان که نمی شــود به آنها اعتماد کرد 
و به نظر می رســد اغلب برای خودشان 
کیســه ای دوخته اند. حتی بسیاری از 
آنها کالهبردارانی هستند که قصدشان 
فقط و فقط کالهبرداری و خالی کردن 
حساب بانکی شماست. پس در این روزها 
مؤسسه های خیریه و افراد مورد اعتماد را 
برای کمک به افراد نیازمند انتخاب کنید 

تا در دام کالهبرداران گرفتار نشوید.

موبایل قاپی در خیابان های شلوغ
گران شدن گوشــی های موبایل سبب 
شده تا سارقان زیادی با هدف موبایل 
قاپــی در خیابان ها پرســه بزنند. این 
روزها که خیابان ها شلوغ ترین روزها و 
شــب های خود را می گذرانند، فرصت 
برای ســارقان بیشــتر از قبل فراهم 
شده است. به خصوص در شرایطی که 
شهروندان ســربه هوا هم اغلب درگیر 

انجام آخرین کارهای عقب مانده شان 
هستند. در این شرایط است که در یک 
چشم به هم زدن، سارقان گوشی ها را از 
دست صاحبان شان سرقت می کنند. 
به جز این نباید زورگیران را که ممکن 
است با تهدید چاقو و قمه برای سرقت 
گوشــی اقدام کننــد را فراموش کرد. 
برای در امان ماندن از ســارقان گوشی 
بهتر است در مراکز شلوغ و پر ازدحام 
برای صحبت کردن با تلفن همراه تان 
از هندزفری استفاده کنید. همچنین 
در مکان های خلوت گوشــی تان را از 
جیب و کیف تان خارج نکنید تا چشم 
سارقان به آن نیفتد. به یاد داشته باشید 
سرقت شدن گوشی عالوه بر ضرر چند 
میلیونی، ممکن است اطالعات شخصی 
مثل تصاویــر، پیام هــای خصوصی و 

شماره تلفن های تان را هم بر باد بدهد.

جیب بری در مراکز خرید
اگر در این ایام گذرتان به مراکز خرید 
افتاد، بیشتر مراقب محتویات جیب و 
کیف تان باشید؛ چرا که مطمئن باشید 
جیب برهــا در کمین تان نشســته اند. 
معموال ترفند آنها به این شــکل است 
که طوری از جیب و کیف تان ســرقت 
می کنند که اصال متوجه نمی شــوید 
ســرقت چه زمانــی و چطــور اتفاق 
افتاده اســت. به همین دلیل در مراکز 
پرازدحام بیشتر مراقب محتویات جیب 
و کیف تان باشید. نکته مهم اینکه هرگز 
رمــز کارت بانکی تان را کنــار آن قرار 
ندهید تا درصورتی که کیف تان سرقت 
شد ســارقان نتوانند حساب بانکی تان 
را خالــی کنند. گوشــی موبایل تان را 
هم در جای امن و مناسبی نگهدارید. 
گوشی موبایل یکی از اشیای مورد عالقه 

جیب برها است.

دوره گردان اسکیمری
این روزها کمتر کسی اسکناس در جیبش 
می گذارد، حتی فروشــندگان دوره گرد 
هم کارتخوان دارند تا مشتریان شــان را 
از دست ندهند. اصال داشتن کارت خوان 
از واجبات کاسبی اســت. کالهبرداران 
اســکیمری هم این موضوع را می دانند 
و از آن برای کالهبرداری از شــهروندان 
اســتفاده می کنند. امــا کالهبرداری 
اسکیمری چطور اتفاق می افتد؟ ماجرا 
از این قرار اســت که کالهبــرداران در 
پوشش های مختلف در قالب فروشنده 
و دســت فروش از شــما می خواهند تا 
در دستگاه پوز شــان کارت بانکی تان را 
بکشید. در دســتگاه پوز آنها معموال از 
وسیله ای استفاده شده که وقتی کارت 
در آن کشــیده می شــود، اطالعات آن 
را کپی می کند. این در حالی اســت که 
شما رمز کارت تان را هم به طرف مقابل 
گفته اید و در این شــرایط او کارت شما 
را کپی کرده و با استفاده از رمزی که در 
اختیار دارد حساب تان را خالی می کند. 
 پس مراقب باشــید در دام کالهبرداران

 اسکیمری نیفتید.

تورهای خیالی
امســال که کرونا کمی فروکــش کرده، 
پیش بینی می شــود خیلی ها به سفرهای 
نوروزی بروند. بنابراین بسیاری از شهروندان 
از روزهای آخر سال به فکر برنامه ریزی برای 
سفرهای نوروزی شان هســتند و خیلی 
از آنهــا از آژانس های گردشــگری تور یا 
بلیت هواپیما و قطــار می خرند. اما بعضی 
از کالهبــرداران نیز با نقشــه ای پیچیده 
در پوشــش آژانس های گردشگری ظاهر 
می شــوند اما هدف اصلی شان سرکیسه 
کردن مردم اســت. شــیوه آنهــا به این 
شکل است که در شــبکه های اجتماعی 
تورهای ارزان قیمتــی را تبلیغ می کنند 
یا در سطح گســترده ای برای شهروندان 
پیامک می فرستند. در ادامه هزینه تور یا 
بلیت هواپیما را از طعمه های شان دریافت 
می کنند اما بعد از آن دیگر جوابگو نیستند. 
در برخی موارد هم دیده شــده که پس از 
کلیک روی پیامک تبلیغاتــی مربوط به 
تور، تلفن همراه شهروندان هک شده و با 
استفاده از اطالعات شخصی شان به حساب 
بانکی آنها دستبرد زده می شود. پس اگر 
می خواهید در این ایام در دام کالهبرداران 
گرفتار نشــوید، تور و بلیــت هواپیما را از 

آژانس های معتبر تهیه کنید.

2نفر که در استان های گلستان و زنجان به اتهام 
قتل عمدی به قصاص محکوم شــده بودند با 
گذشت اولیای دم از مجازات نجات پیدا کردند. 
به گزارش همشهری، نخســتین محکوم به 
قصاص، جوانی اســت که در سال 98در یک 
جدال لفظی جوان دیگری را در آق قال به قتل 

رساند. حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری 
گلستان در این باره گفت: اولیای دم در آستانه 
میالد منجی بشــریت از حق شرعی و قانونی 
خود گذشتند و فرصت دوباره برای زندگی به 
یک جوان بخشــیدند. او ادامه داد: با شکایت 
و درخواست اولیای دم، حکم قصاص پرونده 

صادر و پس از صدور تشریفات قانونی، تاریخ 
اجرای رأی برای روز چهارشنبه تعیین شده بود 
که با تالش های انجام شده اولیای دم راضی به 
گذشت شدند. دومین نجات یافته از چوبه دار 
سال 97 در صایین قلعه از توابع استان زنجان 
بود که مرتکب قتل شــده بود. حجت االسالم 
صادقی نیارکی، رئیس کل دادگستری استان 

زنجان در این باره گفت: ســال 97 بر اثر نزاع و 
درگیری قتل عمدی در شهر صایین قلعه به 
وقوع پیوسته بود و قاتل به مدت 4 سال در 
زندان به سر می برد که در نهایت پس از طی 
مراحل قانونی منجر به صدور حکم قصاص 
شد اما با گذشت اولیای دم، زندانی به آغوش 

خانواده خود بازگشت.

مرد جوان که نامــادری اش را مانع رســیدن به ارثیه 
بیشتر می دید، او را به قتل رســاند و برای اینکه اسرار 
این جنایت فاش نشود، جان برادر 3ساله اش را که شاهد 

قتل بود گرفت.
به گزارش همشهری، اواسط دی ماه مأموران پلیس شهرستان نظرآباد 
در استان البرز در جریان جنایت هولناکی در یکی از محله های شهر قرار 
گرفتند. جنایت در طبقه دوم ساختمانی رخ داده بود که طبقه اول آن 
مغازه نانوایی بود و قربانیان آن همسر 38ساله و پسر حدودا 3ساله مرد 

نانوا بودند که به طرز وحشیانه ای به قتل رسیده بودند.
مرد نانوا نخستین کسی بود که با اجساد قربانیان روبه رو شده بود. او به 
مأموران گفت: مثل هر روز در مغازه نانوایی مشغول به کار بودم تا اینکه 
حدود ساعت ١:30ظهر به خانه ام در طبقه باال رفتم که استراحت کنم. 
اما به محض ورود به خانه با صحنه ای هولناک روبه رو شــدم. همسرم 
و پسربچه 3ساله ام به طرز وحشــیانه ای با ضربات چاقو به قتل رسیده 
بودند و خانه به هم ریخته بود و با دیدن ایــن صحنه پلیس و اورژانس 

را خبر کردم.
از همان زمان تیمی از کارآگاهان زیرنظر ســرهنگ محمد نادربیگی، 
رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز تحقیقات برای کشف راز این جنایت 

هولناک را آغاز کردند. بررسی  ها نشــان می دهد که عامل جنایت 
پس از قتل زن 38ســاله و فرزندش همه النگوهای این زن را 
به سرقت برده و به همین دلیل نخســتین فرضیه، ارتکاب 
جنایت از سوی سارق یا سارقان بود. اما این فرضیه چندان 
قوی نبود؛ چرا که فقط النگوهای مقتول دزدیده شــده بود 

و گوشواره هایش دســت نخورده بود و احتمال داشت که 
قاتل بــرای گمراه کردن پلیس اقدام به ســرقت 

النگوها کرده باشد.

دستگیری مظنونان
کارآگاهان برای به دست آوردن سرنخی در این 
جنایت به بررســی زندگی مقتوالن پرداختند. 
تحقیقات نشــان می داد زن 38ســاله چند سال 

پیــش درحالی که یک دختر داشــته، از همســر 
اولش جدا شــده و با مرد نانوا ازدواج کرده بود. مرد 
نانوا نیز با داشتن 2پسر از همســر اول جدا شده و 
مدت ها به همراه 2پسرش که پسرانی جوان بودند، 
زندگی می کرد. مدتی پس از ازدواج این دو، دختر 
مقتول)زن 38ساله( با پسر مرد نانوا ازدواج کردند و 
از آن خانه رفتند. کمی بعد هم پسر دیگر مرد نانوا 
به نام فرشید ازدواج کرد و مرد نانوا و همسرش با هم 
زندگی می کردند تا اینکه حدود 3سال پیش فرزند 
آنها که پسر بود، به دنیا آمد. زندگی آنها کامال خوب 
و آرام پیش می رفت تا اینکه مدتی پیش، زمانی که 
مرد نانوا در نانوایی مشــغول کار بود، دستش زیر 
دســتگاه همزن رفت و دچار معلولیت شد. پس از 
آن بود که وی تصمیم گرفت نانوایی خود را به نام 
پسر 3ســاله اش کند اما ظاهرا این اقدام او به مذاق 
پســر جوانش به نام فرشــید خوش نیامده و باعث 

اختالفاتی میان آنها شــده بود. با این اطالعات بود که فرضیه جنایت 
خانوادگی قوت یافت و نام اعضای این خانواده ازجمله فرشید در فهرست 

مظنونان قرار گرفت.

صورت زخمی 
ماموران در همان روزهای اولیه 4مظنون را دستگیر کردند. یکی از آنها 
همسر سابق زن 38ساله )مقتول( بود. او پس از جدایی از این زن در زنجان 
زندگی می کرد اما روز حادثه و کامال اتفاقی برای انجام کاری به نظرآباد 
کرج آمده بود و به همین دلیل بازداشت شد تا اینکه وقتی پلیس مطمئن 
شــد که حضور این مرد در نظرآباد کامال اتفاقی بوده و وی برای انجام 
کاری اداری به آنجا رفته بود، آزاد شــد. مظنون اصلی اما فرشید، پسر 
جوان مرد نانوا بود. مأموران او را ساعتی پس از جنایت دستگیر کردند. 
درحالی که لباس هایش را تازه شسته بود و روی صورتش ماسکی بود که 
وقتی مأموران آن را کنار زدند، آثار خراشیدگی و زخم روی صورتش به 
چشم می خورد. او کامال سراسیمه بود و همین رفتار او شک پلیس را به 
وی بیشتر کرد. با این حال مرد جوان مدعی بود که هیچ نقشی در قتل 
نامادری و برادر ناتنی  اش ندارد و زخــم روی صورتش بر اثر یک حادثه 

ایجاد شده است.

معما حل می شود
تحقیقات از تمامی مظنونان پرونده ادامه داشت تا اینکه در نهایت 
شواهدی به دست آمد که نشان می داد فرشــید در این جنایت 
هولناک نقش دارد. به این ترتیب وی بــار دیگر تحت بازجویی 
قرار گرفت و این بار به قتل نامادری و برادرناتنی  اش اعتراف کرد. او 
گفت: من متادون مصرف می کردم و از وقتی نامادری ام وارد 
زندگی ما شده بود، بدبیاری می آوردم. همسرم جنین 
چند ماهه اش را ســقط کرد و زندگی ام کامال به هم 
ریخته بود و احساس می کردم که این زن زندگی 
مرا طلسم کرده است. وی ادامه داد: تا اینکه یک روز 
متوجه شدم پدرم نانوایی را به نام برادرناتنی ام زده 
است. کامال عصبانی بودم و نامادری ام را مانع رسیدن 
به ارثیه پدری ام می دیدم. برای همین روز حادثه به خانه 
آنها رفتم به نامادری ام گفتم که به دنبال دسته چک پدرم 
آمده ام. در آن لحظه، برادر ناتنی ام خواب بود. نامادری ام 
به سمت گاوصندوق رفت که چک را بیاورد و از فرصت 
استفاده کردم و او را با ضربات چاقو  به قتل رساندم. در این 
کشمکش، او به صورتم چنگ زد که باعث شد کمی زخمی 
شوم. همان لحظه بود که برادر ناتنی ام از خواب بیدار شد و 
با دیدن من صدایم کرد. وحشت کردم. چون نمی خواستم 
شاهدی به جا بگذارم، مجبور شدم او را هم به قتل برسانم. 
من قصد کشتن او را نداشتم و هنوز هم صورت معصومش 
مقابل چشمانم است. بعد از جنایت، النگوهای نامادری ام را 
سرقت کردم و روی بدن مقتوالن مایع سفیدکننده ریختم 
تا هیچ اثری از خودم به جا نگذارم و وانمود کنم که جنایت، 
کار سارقان است اما در نهایت گیر افتادم. به گفته سرهنگ 
نادربیگی، با اعترافات متهم برای او قرار قانونی صادر شد و 

تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

جنايت هولناک مرد جوان بر سر ارثيه

بخشش 2قاتل در گلستان و زنجان

گزارش

جنایی

چهارشنبه سوری 11خانواده را عزادار کرد
چهارشنبه سوری ١400 با حوادث تلخی همراه بود و طبق اعالم سازمان 
اورژانس در جریان حوادث مربوط به این شب تا شامگاه سه شنبه ١١ نفر 

جان خود را از دست داده و دست کم 539 نفر مصدوم شدند.
به گزارش همشهری، سازمان اورژانس کشور ساعت ١9 سه شنبه اعالم 
کرد در حوادث مربوط به شب چهارشنبه آخر سال در بازه زمانی یکم 
بهمن ماه تا ســاعت ١9 سه شــنبه 24بهمن ماه ١١نفر جان خود را از 
دست دادند و 539نفر مصدوم شدند. مجتبی خالدی، سخنگوی این 
ســازمان گفت: از میان مصدومان این حوادث متأسفانه 50نفر دچار 
قطع عضو و ١66نفر دچار آسیب چشــمی و همچنین 253نفر  دچار 
ســوختگی شــدند. او ادامه داد: ١8نفر از مصدومان در محل درمان 
شدند، 448نفر پس از انتقال به مراکز درمانی تحت مداوا قرار گرفتند و 
مرخص شدند. او درباره حادثه دیدگان در استان های مختلف نیز گفت: 
استان های تهران با 93مصدوم، آذربایجان شرقی با 8١مصدوم و قزوین 

با 39مصدوم در صدر آمار مصدومان قرار دارند.
در همین حال دکتر یحیی صالح طبری، سرپرست مرکز اورژانس تهران 
جزئیات حادثه ای مرگبار در شــهر قدس را شرح داد. او گفت: ساعت 
١2:39 سه شــنبه یک مورد حادثه انفجار خودرو به دنبال استفاده از 
مواد محترقه در شهر قدس اعالم شد که بالفاصله 2آمبوالنس و یک 
موتورالنس به محل اعزام شدند. او ادامه داد: تکنیسین های اورژانس با 
حضور در محل مشاهده کردند که 3نفر در این حادثه آسیب دیده اند 
که یک نفر جان خود را از دســت داده و 2نفر دیگر که 20 و ١8 ساله 
هستند، مصدوم شده اند. او ادامه داد: مصدومان دچار آسیب چشمی و 
سوختگی صورت و دست شده بودند که به بیمارستان شهید مطهری 

منتقل شدند.
در همین حال سیدجالل ملکی، ســخنگوی آتش  نشانی تهران نیز از 
مصدومیت 2 نوجوان در پی انفجار مواد محترقــه خبر داد. او گفت: 
ساعت ١7:56سه شنبه یک مورد حادثه انفجار مواد محترقه در خانه ای 
در شهرری، چهار راه خط آهن اتفاق افتاد که با حضور همکارانم در محل 
معلوم شد در پارکینگ ساختمانی پنج طبقه 2پسر جوان حدود ١5 ساله 
بر اثر انفجار مواد محترقه از ناحیه سر و صورت دچار مصدومیت شده اند 

که هر دو نفر به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
از تبریز نیز خبر رسید که مردی 70ساله و کودکی 4ساله بر اثر انفجار 
مواد محترقه دچار مصدومیت شــدند. وحید شــادی نیا، سخنگوی 
اورژانس استان آذربایجان شرقی در این باره گفت: مرد 70ساله هنگام 
عبور از خیابان به دلیل انفجار ترقه به شــدت مصدوم شد. او ادامه داد: 
مصدوم دیگر کودکی 4ساله بود که او نیز به دنبال انفجار مواد محترقه 

مصدوم شد و به بیمارستان انتقال یافت.

نی
هرا

ن ت
سی

/ ح
ری

شه
هم

س: 
عک


