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همدستی پدر و پسر برای قتل دختر آشنا 

یک نفر باید مقابل فروشگاه های زنجیره ای متقلب بایستد
فروشــگاه های زنجیره ای مدت هاســت تخلــف می کنند و 
کاالهایشان را با قیمت بیشتر از درج شده روي کاال می فروشند 
و دست آخر هم منت تخفیف بر سر خریداران می گذارند. وقتی 
در یک مورد اعتراض کردم مدیر فروشگاه گفت تعزیرات می آید 
200 تومان می دهم و تمام، حاال شما برو هر کاری می خواهی 
بکن. این نشان می دهد جریمه ها و برخوردها بازدارنده و کافی 

نیست و رویه تقلب در فروش هر روز بیشتر می شود.
شهروز از تهران

برای واکسن حجاج اطالع رسانی کافی شود
سال گذشته 3 دوز واکسن برکت تزریق کردیم و امسال اگر قسمت 
باشد قرار است به حج ابراهیمی مشرف شویم، اکنون خبر رسیده که 
باید واکسن سینوفارم یا آسترازنکا بزنیم. آیا مسئوالن پاسخگوی 

عوارض تزریق چند دوز واکسن از انواع مختلف خواهند بود.
سلیمی از تهران 

نگهداری ذخیره گاه های گیاهی به کلی فراموش شده است
اگــر نگاهی به بازارهــای محلی به خصوص در شهرســتان ها 
بیندازید خواهید دید که این روزها مملو از سبزی های کوهی 
است. این میزان چندین برابر ســبزی هایی است که سال های 
قبل دیده می شده درحالی که خشکســالی بیشتر بوده و قطعا 
سبزی کمتری روییده است. اما بیکاری باعث شده عده زیادی 
برای جمع آوری این گیاهان به کوه و صحرا بروند که نهایتا اندک 
باقی مانده سبزی و گیاهان مفید که نگهدارنده خاک هستند از 
بین خواهد رفت. حتما باید در این خصوص نظارت صورت گیرد 

و حداقل اینکه در همه نقاط اجازه چیدن سبزی ها را ندهند.
محمدی از شهرکرد

تکلیف کسبه مشاغل پایه و خاص در این شرایط اقتصادی 
چیست

در سایت چوب فروشان واقع در شــهرک صنعتی خاوران 
مدت هاســت خاک مرگ پاشیده اند. صدها ســوله از انواع 
چوب های آماده برای ســاخت درب و پنجره، تخت و مبل، 
آالچیق و... موجود اســت که فقط خاک می خورند. بدیهی 
است که در شرایط اقتصادی فعلی اولویت با کاالهای اساسی 
و موادغذایی است اما تکلیف مشــاغلی مانند ما، آهنگران، 
صنعتی سازان و غیره چیست؟ خود من به شخصه در سال 

جدید حتی یک متر چوب نفروخته ام.
صالحی از سایت چوب فروشان خاوران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

دستور ویژه دادستان برای دستگیری 
زورگیران شهریار

انتشــار فیلم زورگیری از زنی در شــهریار موجب تشکیل تیم 
ویژه ای برای دستگیری زورگیران مسلح به دستور دادستان این 
شهرستان شد. به گزارش همشــهری، در روزهای اخیر فیلمی 
کوتاه که صحنه زورگیری از زنی توسط زورگیران مسلح را نشان 
می داد در شبکه های اجتماعی منتشر شد که بازتاب گسترده ای 
داشت. آنطور که در این فیلم نشان داده می شود 3پسر جوان که 
ظاهرا مسلح هســتند با تهدید زیورآالت زنی را از او سرقت کرده 
و می گریزند. آنطور که شواهد نشــان می دهد این سرقت خشن 
در شهرک وایین شهریار واقع در غرب استان تهران اتفاق افتاده 
است. به دنبال انتشار این تصاویر در شبکه های اجتماعی دادستان 
عمومی و انقالب شهریار از تشــکیل گروهی متشکل از مأموران 
زبده پلیس آگاهی برای شناسایی و دســتگیری زورگیران خبر 
داد. حمید عسگری پور گفت: دستورات قضایی الزم برای تسهیل 
فرایند شناسایی و دستگیری متهمان صادر شده و اقدامات الزم 
به صورت شــبانه روزی و عاجل در دست انجام است. وی با تأکید 
بر اینکه امنیت شــهروندان خط قرمز دستگاه قضایی محسوب 
می شود، گفت: مدعی العموم به واسطه وظایف ذاتی خود به هیچ 
عنوان با اشخاصی که   قصد ایجاد ناامنی برای شهروندان داشته 
باشند، مسامحه نخواهد کرد و در چارچوب قانون با شدیدترین 

وجه ممکن با خاطیان برخورد خواهد کرد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه دختر جوان که رؤیای گویندگی در سر داشت به دام خواستگار متجاوز افتاد

دختری جوان که رؤیای گویندگی 
در سر داشــت، وقتی قدم در خانه 
خواستگارش گذشــت تا با یکدیگر 
برای  تست صدا به استودیو بروند گمان نمی کرد که 
خواستگار فریبکار با همدســتی پدرش نقشه قتل او 
را بکشــند و تا یک قدمی مرگ پیش برود. به گزارش 
همشــهری، چند روز قبل اهالی یکی از خیابان های 
پایتخت چشمشان به دختری جوان افتاد که به شدت 
مصدوم شده بود و از شدت درد ناله می کرد. او به شدت 
از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده و به خوبی قادر 
به صحبت  نبود. مردم با دیدن وضعیت او به اورژانس 
زنگ زدند و دختر جوان برای درمان به بیمارســتان 
انتقال یافت. او از ناحیه صورت به شدت آسیب دیده و 
دست و پایش دچار شکستگی شده بود. هنوز مشخص 
نبود،  چه بالیی بر سر دختر جوان آمده است تا اینکه 
وی پس از بهبودی و مرخص شدن از بیمارستان راهی 

اداره پلیس شد تا از پدر و پسری آشنا شکایت کند.

فریب 
آنطور که دختر 28ســاله می گفت او بــه دام مردی 
آشنا افتاده بود که در نقش خواستگار ظاهر شده و او 
را فریب داده بود. او درباره جزئیات آشــنایی و حادثه 
شومی که برایش رقم خورده بود گفت: مدتی قبل در 

یکی از کالس های گویندگی با جوان 30ســاله ای به 
نام ناصر آشنا شدم. من صدای خوبی داشتم و یکی از 
رویاهایم این بود که گوینده مشهوری شوم. ناصر برای 
چند برنامه کار گویندگی انجام داده و مدعی بود که 
آشنایان زیادی در این حرفه دارد که می تواند مرا به 
آنها معرفی کند تا به رویایم برسم. وی ادامه داد: ارتباط 
من و ناصر ادامه داشت تا اینکه او از من خواستگاری 
کرد. ناصر مدعی بود که چند وقت قبل از همســرش 
جدا شده اســت و دلیل اختالفاتشــان این بوده که 
همسر ناصر مخالف کار و پیشرفت او بوده است. ناصر 
خیلی خوب نقش بازی کرد و توانست با چرب زبانی 
اعتماد مرا به خودش جلب کند تا جایی که تصور کردم 
واقعا دلباخته من شــده و قصد ازدواج و زندگی با مرا 
دارد. حتی یک بار تلفن را به پدرش داد و او هم به من 
اطمینان داد که پسرش عاشق من شده و می خواهد 
به زودی به خواستگاری ام بیاید تا زندگی مان را شروع 
کنیم. همه اینها باعث شد تا اعتمادم نسبت به ناصر و 
خانواده اش جلب شود غافل از اینکه همه اینها نمایشی 
بود برای فریب من. دختر جوان در ادامه گفت: ناصر 
آخرین بار با من تماس گرفت و به بهانه اینکه قرار است 
برای  تست صدا به یک اســتودیو برویم قرار مالقات 
گذاشت. او از من خواست تا قبل از رفتن به استودیو، 
به خانه اش بروم تا پدر و مادرش مرا ببینند. بی خبر از 

اینکه حادثه ای هولناک در انتظارم است راهی خانه 
ناصر شدم. مقابل واحد آنها که طبقه سوم ساختمانی 
مسکونی بود، چند جفت کفش زنانه و مردانه چیده 
شده بود. حدس زدم کفش ها متعلق به پدر و مادرش 
باشد. برای همین  قدم در خانه گذاشتم. اما خبری از 
پدر و مادر ناصر نبود. او با تهدید و زور به من تجاوز کرد 
و لحظاتی بعد همسرش رســید. زن جوان پشت در 
مانده بود و هرچه زنگ می زد ناصر در را باز نمی کرد. 
او به شدت ترســیده بود و چون کلید داخل قفل بود 
همسرش نمی توانست در را باز کند. همان لحظه ناصر 
با پدرش تماس گرفت و وحشــت زده موضوع را به او 
گفت. پدرش که در همان محدوده زندگی می کرد از 
پسرش خواست تا مرا از پنجره به پایین پرتاب کند. 
وی ادامه داد: پدر تصور می کرد که با این اتفاق جانم 
را از دست می دهم و بعد او جسدم را از بین می برد تا 
راز قتل هرگز فاش نشود. باور کردنی نبود، در تمام این 
مدت ناصر مرا فریب داده بود. او با همســرش زندگی 
می کرد و به دروغ به من گفته بود که از یکدیگر جدا 
شده اند. آن روز همسر او برای انجام کاری به خارج از 
تهران رفته بود اما بازگشته و سر زده رسیده بود. ناصر با 
دستور پدرش قصد قتل مرا داشت. هرچه به او التماس 
کردم فایده ای نداشــت، همان لحظه پدرش رسید 
و ناصر با بی رحمی مرا از پنجره طبقه ســوم به پایین 

پرتاب کرد و پدرش که در حیاط ایستاده بود پیکر نیمه 
جان مرا روی زمین کشیده و در همان محدوده رهایم 
کرد. او قصد داشت جانم را بگیرد و جسدم را بسوزاند 
اما من زنده بودم و به دلیل اینکه افرادی در حال گذر 
از آن محدوده بودند ناچار شد با همان وضعیت رهایم 
کند و بخت با من یار بود که پس از این اتفاق و صدماتی 
که دیده بودم، زنده ماندم. با این شکایت، قاضی محمد 
امین تقویان بازپرس شــعبه هشتم دادسرای جنایی 
تهران دستور بازداشت پدر و پسر به اتهام مشارکت در 
شروع به قتل و پسر را به اتهام تجاوز صادر کرده است.

در جریان 2 حادثه جداگانه، دانش آموزی 15ســاله در 
درگیری با همکالسی اش و پسری جوان به دلیل اختالف 
و کری خوانی با فردی در فضای مجازی به قتل رسیدند. 
به گزارش همشهری، گزارش نخســتین حادثه را ظهر یکشنبه یازدهم 
اردیبهشت به قاضی محمدرضا صاحب جمعی، بازپرس جنایی تهران اعالم 
کردند. مقتول نوجوانی 15ساله بود که در یکی از محله های اطراف تهران 
با همکالسی اش که او هم دانش آموزی 15ساله بود، درگیر و با ضربات آجر 
زخمی شده بود. وی برای درمان به بیمارســتانی در تهران انتقال یافت، 
اما به رغم تالش پزشکان، جانش را از دست داد. بررسی ها حکایت از این 
داشت که این 2 دانش آموز از مدت ها قبل دچار اختالفاتی شده بودند تا 
اینکه روز حادثه درگیری آنها در خیابان به قتل یکی از آنها منجر شد. از 
آنجا که حادثه در اطراف تهران رخ داده بود، پرونده جنایت برای رسیدگی 
به دادسرای همان محل فرستاده شد. دومین حادثه نیز چهارشنبه گذشته 
چهاردهم اردیبهشــت ماه اتفاق افتاد و گزارش جنایت را به قاضی میثم 

حسین پور، بازپرس ویژه قتل اطالع دادند. با دســتور وی تحقیقات در 
این باره آغاز و مشخص شد که پسری جوان در خیابان براثر شلیک 4گلوله 
به قتل رسیده است. بررسی ها حکایت از این داشت که مقتول روز حادثه 
به آرایشگاه مردانه رفته بود که پس از خروج از آنجا، هدف شلیک گلوله 
قرار گرفته است. تحقیقات نشان می داد مرد تیرانداز سوار بر خودرو بود 
و درحالی که در صندلی شاگرد نشسته و فرد دیگری پشت فرمان بود، به 
سمت مقتول تیراندازی کرده و بعد متواری شده بودند. تیم جنایی در ادامه 
به تحقیق از شاهدان پرداخت و فیلم های دوربین مداربسته را مورد بازبینی 
قرار داد تا اینکه هویت قاتل به دست آمد. بررسی ها نشان می داد که قاتل 
از مدت ها قبل با مقتول درگیری و کری خوانی داشته است. آنها حتی در 
فضای مجازی هم مدام برای یکدیگر کری می خواندند تا اینکه آخرین بار 
قاتل در الیو اینستاگرام مقتول را تهدید کرده و حتی برایش نوشته بود که 
به زودی از او انتقام می گیرد. براساس این گزارش، تالش تیم جنایی برای 

بازداشت تیرانداز فراری ادامه دارد.

گزارش

جنایی

تصادف 2پراید 8قربانی گرفت
تصادف 2خودروی پراید با یکدیگر حادثه هولناکی 
را رقم زد و موجب جان باختن 8نفر شــد. به گزارش 
همشهری، این حادثه شامگاه سه شنبه 13 اردیبهشت 
ماه در مســیر تربت جام به تایباد اتفــاق افتاد. علی 
لطفی، رئیس اورژانس تربت جام در این باره گفت: به 
همکارانم خبر رسید که 2خودروی پراید بنابردالیل 
نامعلومی با یکدیگــر تصادف کرده و سرنشــینان 
2خودرو وضعیت وخیمی دارنــد. از این رو  نیروهای 
اورژانس بالفاصله به محل حادثه اعزام شدند. او ادامه 
داد: متأسفانه در این حادثه دلخراش 8نفر که 2نفر از 
آنها زیر 10سال سن داشتند، فوت شدند. یک نفر دیگر 
نیز مصدوم و برای درمان به بیمارستان منتقل شد و 
تحت مراقبت های ویژه قرار گرفت. به گفته لطفی علت 

حادثه توسط پلیس راه در دست بررسی است.

قتل دانش آموز 15ساله و پسر جوان در درگيری

دستگیری سارقان مسلح طال فروشی 
اعضای یک باند تبهکاری با تیراندازی و چاقوکشی مقابل یکی از 
بازارهای طالفروشی مقدار زیادی جواهرات سرقت کرده بودند اما 
با هوشیاری پلیس همه اعضای این باند دستگیر شدند. به گزارش 
همشهری، بهمن ماه سال گذشــته3جوان موتورسوار به سمت 
سرنشینان یک دستگاه خودروی سمند در بلوار عدل خمینی)ره( 
مشهد حمله کردند و با ایجاد رعب و وحشت و چاقوکشی، کیف 
حاوی طالهای بنکداران را از مقابل بازار طال فروشــان به سرقت 
بردند. به دنبال این ســرقت مســلحانه تالش های پلیس برای 
دستگیری سارقان آغاز شد تا اینکه چند روز قبل مأموران موفق 

شدند همه اعضای این باند را دستگیر کنند.


