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شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

با مردم

توجه به خواست مردم در مورد میانکاله بسیار ارزشمند
است

اینکه مسئوالن به خواســت مردم و دوستداران و دلسوزان
محیطزیست احترام گذاشــته و ناهماهنگی بهوجود آمده
در موضوع میانکاله را فیصله دادند بسیار ارزشمند و باعث
دلگرمی اســت .وقتی مردم در موارد اینچنینی احســاس
موفقیت کنند بیشک دلگرمتر شده و مسائل و سختیها را
با صبوری بیشتری پشت سر میگذارند.
حلت از فراهان اراک

ساختمان متروکه لویزان خطرآفرین است

در خیابان شهید فرشادی ،جنب درب غربی امامزاده پنجتن
لویزان (منطقه 4شهرداری) ،ساختمان قدیمی و متروکهای
وجود دارد که بخشــی از دیوار آن مخروبه شده و در حال
ریزش است .از مســئوالن شــهرداری منطقه درخواست
میکنیــم قبل از آنکــه تخریب و ریزش کامــل این دیوار
فاجعهآفرین شود ،نسبت به مرمت یا تخریب اصولی و کامل
آن اقدام کنند.
عابدی از تهران

نانواییهای گلستان به هر نفر 5نان میفروشند

به تازگی نانواییهای استان گلستان به هر نفر فقط 5قرص
نان میفروشند و عنوان میکنند آرد کافی برای پخت نان
ندارند .با توجه به اینکه گلســتان قطب ســوم تولید گندم
کشور اســت کمبود آرد در این اســتان واقعا بعید است؛ یا
عدهای میخواهند اینگونه جامعه را نگران کنند و آشــوب
درست کنند یا قاچاقچیان آرد را قاچاق کردهاند یا در توزیع
آرد مشــکل وجود دارد .علت هرچه باشد باید خیلی سریع
و پیش از ایجاد نگرانی بیشتر در بین مردم برطرف شود.
ندری از گرگان

ارسال پيام كوتاه خوانندگان

پیامک
دره را به جای باغ به ما فروختند

250نفر هســتیم که از دهیاری نسیمشهر رباطکریم واقع
در شهرستان بهارستان ،برای خرید باغ اقدام کردیم .بابت
هر 500متر زمین 250میلیون تومان از ما دریافت کردهاند
و قرار شد باغ را تحویل دهند .بعد از مدتی مشخص شد که
طرفهای قرارداد این معامله با پر کــردن درهای که کنار
اتوبان تهران  -ساوه وجود داشت و طبق نقشه حریم رودخانه
بوده است ،میخواهند این دره پر شده را بهعنوان زمینهای
معامله شده به ما بفروشند که در واقع غیرقانونی است و ما به
مشکل برخواهیم خورد .از مسئوالن تقاضا داریم به مشکل
ما رسیدگی کنند تا حقی از ما که با زحمت مبلغ مذکور را
پرداخت کردهایم ضایع نشود.

اعترافات قاتل باعث شد مرد بیگناه از زندان آزاد شود

کوتاه از حادثه

زن همسرکش سکوت
8ماهه را شکست

زنی کــه مرداد ســال
گذشته همسرش را به
گزارش
قتل رســانده و جنایت
را به گردن مردی آشنا انداخته بود ،بعد
از گذشت 8ماه اسرار جنایت را فاش کرد
و باعث شد مرد آشنا از اتهام قتل تبرئه و
آزاد شود.
به گزارش همشهری ،در یکی از روزهای
مرداد سال 1400گزارش قتل یک مرد
به قاضی محمد وهابی ،بازپرس جنایی
تهران اعالم شد .مقتول ،مردی میانسال
و سرایدار شرکتی در شمال غرب پایتخت
بود که بر اثر ضربهای به ســرش زخمی
شــده و پس از 3روز در بیمارستان جان
باخته بود .اولین فردی کــه مأموران به
تحقیق از او پرداختند ،همســر مقتول
بود .این زن گفت :من و همسرم سرایدار
شرکت هستیم و او اغلب شبها در اتاق
خودش به تنهایــی میخوابید .من هم
به همراه 2دختــر نوجوانم در اتاق دیگر
میخوابیدم .شب حادثه همه ما خواب
بودیم که نیمههای شب با شنیدن صدای
فریاد همســرم از خواب پریــدم .او داد
میزد« :دزد ،دزد» .صدای شــوهرم از
داخل محوطه ساختمان شنیده میشد؛
درست مقابل در ورودی .سراسیمه از اتاق
سرایداری بیرون رفتم و لحظاتی بعد با
پیکر غرق در خون شوهرم مواجه شدم.
او از ناحیه سر زخمی شــده بود ،اما من
ضارب را ندیدم .بهنظر میرسید پیش از
رسیدن من ،فرار کرده بود.
بازداشت 3مظنون

همســر مقتول در حالی چنین ادعایی
مطرح میکرد که مأموران پس از بررسی
دوربینهای مداربسته متوجه ورود فرد
ناشناسی به داخل ســاختمان شرکت
نشدند .از ســوی دیگر تحقیقات نشان

میداد که مقتول و همسرش از مدتها
قبل با یکدیگر دچار اختالف شده بودند و
مدام با هم درگیری داشتند .همه شواهد
نشان میداد که همســر مقتول راز قتل
شــوهرش را میداند و با داستانسرایی
سعی در گمراه کردن تیم تحقیق داشته
است .در این شرایط دســتور بازداشت
این زن صادر شد و اگرچه در ابتدا اصرار
داشت که شوهرش قربانی سرقت مرگبار
شده است ،اما در نهایت اعتراف کرد که
راز قتل او را میدانــد .این زن گفت :من
و شــوهرم اختالفات زیادی با یکدیگر
داشتیم .شــرکتی که ما ســرایدار آنجا
بودیم2 ،نگهبان داشــت که من گاهی
با آنها درددل میکــردم .تا اینکه یکی از
آنها به نام حجت وقتی از بدرفتاریهای
شــوهرم شــنید ،به من گفت که قصد
دارد جان او را بگیــرد .بعد هم وعده داد
که وقتی شوهرم را به قتل رساند ،با من
ازدواج میکند و زندگی خوبی برای من
و دخترانم میسازد .زن جوان ادامه داد:
من مخالفت کردم ،چون نمیخواســتم
فرزندانم یتیم شوند ،اما حجت تصمیمش
جدی بود تا اینکه شــب حادثه با صدای
درگیری شوهرم و حجت از خواب پریدم.
وقتی باالی سر آنها رفتم متوجه شدم که
حجت با ضربات میله آهنی به سر همسرم
جانش را گرفته است .بعد از این ماجرا او
از من خواســت تا قاتل خیالی به پلیس
معرفی کنم و به دروغ به مأموران بگویم
که سارقانی وارد ساختمان شده و قصد
سرقت از شــرکت را داشتند که شوهرم
در جدال با آنها کشته شــده است .من
هم از ترســم حقیقت را بازگو نکردم ،اما
حاال دچار عذاب وجدان شــده وتصمیم
گرفتهام حقایق را بیان کرده و قاتل اصلی
را معرفی کنم .گفتههای این زن کافی بود
تا حجت بازداشت شود ،اما او منکر قتل

دستگیری عامل سنگپرانی خونین
به اتوبوس دانشجویان

شــد و گفت ادعای تازه این زن همانند
اعترافات قبلیاش ،داستانسرایی است.
وی گفت :میترا و شــوهرش ســرایدار
شــرکت بودند و با هم اختالفات زیادی
داشــتند .ایــن زن اخیرا از مشــکالت
زندگیاش با مــن صحبت میکرد و من
سعی میکردم او را آرام کنم؛ همچنین
تشــویقش میکردم تا به زندگیاش در
کنار شــوهرش ادامه بدهد چون همسر
او مرد خوبی بود و وی را میشــناختم.
تا اینکه شنیدم او به قتل رسیده است.
اظهارات حجت در حالی بیان میشــد
که دومین نگهبان شرکت که مردی به
نام علی بود نیز در تحقیقات پلیسی به
مأموران گفت :من به حجت مشــکوک
هســتم .این اواخــر متوجــه رابطه او
با همسر مقتول شــده بودم و مطمئن
هســتم که وی ســرایدار شــرکت را

به قتل رســانده تا بتواند با همســرش
ازدواج کند .با دســتور بازپرس پرونده،
همسر مقتول به همراه 2نگهبان شرکت
بازداشت شدند .چرا که احتمال میرفت
عامل جنایت یکی از آنها باشــد .آنها به
بازداشــتگاه اداره دهــم پلیس آگاهی
تهران منتقل شــدند تا اینکــه پس از
گذشت 8ماه ،میترا ،همسر مقتول اسرار
جنایت را فاش کرد .او گفت :قاتل کسی
جز من نیست .وی ادامه داد :علی(یکی
از نگهبانان شــرکت) مرا اغفال کرد و
بهدلیل اختالفاتی که با شوهرم داشتم

عذاب وجدان قاتل
میترا پس از 8ماه بازداشــت ســرانجام به قتل
توگو
گف 
شوهرش اعتراف کرده و میگوید که خودش به
تنهایی دست به جنایت زده است .او میگوید بهخاطر عذاب وجدانی
که این روزها گریبانگیرش شده تصمیم به بازگو کردن حقایق گرفته
تا مرد جوان که 8ماه بیگناه در بازداشت است ،آزاد شود .گفتوگو
با این زن را بخوانید.
انگیزهات از قتل چه بود؟
شوهرم اهمیتی به حرفهایم نمیداد .با آبروی من و زندگیمان بازی
میکرد؛ بهطوریکه همه ما را مورد تمسخر قرار میدادند.
مگر چه کار میکرد؟
از جزئیات زندگیمان همه جا صحبت میکــرد؛ تا حدی که همه
دوستان ،آشنایان و حتی کارکنان شرکت از تمام اسرار زندگی ما با
خبر بودند .حتی بچههایم هم از این اخالق شوهرم عصبی میشدند و
به او اعتراض میکردند ،اما اعتراض ما فایدهای نداشت .شوهرم مردی
لجباز بود که اصال به حرفهای مــن و فرزندانش توجهی نمیکرد.
همه اینها باعث شده بود تا از شوهرم کینه به دل بگیرم .نسبت به او
احساس تنفر پیدا کردم تا اینکه علی(نگهبان شرکت) مرا اغفال کرد
و خواست که شوهرم را به قتل برسانم.
چرا او چنین خواستهای را مطرح کرد؟
علی میدانست با شوهرم اختالف دارم .او هم در آستانه جدایی از

خواســت که وی را به قتل برســانم و
جنایت را به گردن نگهبان دیگر بیندازم.
با اعترافــات ایــن زن ،حجت(نگهبان
دیگر شــرکت) که بیگناه بود آزاد شد
و بازپرس جنایی تهران برای همســر
مقتول به اتهام مباشرت در قتل عمدی
و برای علی(نگهبان شــرکت) به اتهام
معاونت در قتل عمدی قرار قانونی صادر
کرد و تحقیقات از آنها ادامه دارد .این در
حالی اســت که پدر و مادر مقتول نیز با
حضور در دادسرای جنایی تهران ،برای
عروسشان درخواست قصاص کردهاند.

همسرش بود و هرازگاهی با یکدیگر صحبت میکردیم تا اینکه بین
ما عالقه بهوجود آمد .قرار شد موضوع طالق را با همسرم در میان
بگذارم ،اما شوهرم عصبانی شد و گفت حاضر نیست طالقم بدهد .به
علی گفتم که شوهرم طالقم نمیدهد و او پیشنهاد قتل را مطرح کرد
و خواست که جانش را بگیرم و جسد را داخل چاهی که در شرکت بود،
بیندازم .ابتدا میترسیدم اما علی به من جرأت داد و گفت هیچکس
متوجه راز قتل نخواهد شد.
خب ،بعد چه شد؟
شب حادثه وقتی شوهرم در خواب بود باالی سرش رفتم و با یک میله
آهنی دو ضربه به سرش زدم .دست و پایم میلرزید و وحشت کرده
بودم .ضربه به حدی نبود که او دردم فوت شود .وحشت زده به علی
زنگ زدم و گفتم شوهرم زنده است .او به من آموزش داد تا فریاد بزنم،
نمایش بازی کرده و وانمود کنم سارقانی وارد ساختمان شرکت شده و
جان شوهرم را گرفتهاند.
اما در تمام این مدت فرد بیگناهی را قاتل معرفی کردید؟
خیلی پشیمانم .از اینکه او 8ماه بیگناه در زندان بوده عذاب وجدان
دارم ،اما این موضوع را هم با دستور علی انجام دادم .او از من خواست
تا با حجت رابطه صمیمی برقرار کنم تا پلیس به او مشکوک شود .در
تمام این مدت خانواده حجت بارها به مالقاتم آمدند و از من خواهش
کردند حقایق را بگویم .دیگر نتوانســتم به دروغبافی ادامه بدهم.
ماههاست که به خوبی نمیخوابم و دیگر تصمیم گرفتم خودم را از
این عذاب وجدان خالص کنم و حقیقت را بگویم.

مقامی از رباطکریم

عملکرد هواشناسی در مورد ریزگردها ضعیف بود

در جریان وقوع پدیده ریزگردها که شهروندان کالنشهرها
بهخصوص تهران را بســیار اذیت کرد عملکرد هواشناسی
ضعیف بود؛ زیرا در نتایج ســامانه پیشبینی آلودگی هوای
تهران برای روزهای  19و  20فروردین هوای پاک پیشبینی
شده بود که در همان 2روز کیفیت هوا خطرناک اعالم شد.
بهنظر میرسد عدمســرمایهگذاری و به روزرسانی ادوات و
تجهیزات علت این امر باشد نه غیرمتخصص بودن افراد .جا
دارد به این موضوع مهم توجه شود.
دبیری از تهران

قیمتهای قرن جدید واقعا نگرانکننده است

هرچه زمان پیش میرود قیمتهای سرســامآور کاالهای
اساســی و مایحتــاج و نیازهــای اولیهای مانند مســکن
بیشــتر نمود پیدا میکند .واقعا نمیدانم اگر حقوق من به
5میلیونو 600برسد با کرایه خانه پیشنهادی صاحبخانهام
که 4میلیون با 200میلیون پول پیش است چگونه خانواده
4نفرهام را اداره کنم .از فکر کردن به مــاه آینده و ماههای
پیشرو وحشت دارم .فقط خدا به ما رحم کند.
حسینی از تهران

پیام

تلگرام با مردم @bamardom_hamshahri

قطع تلفن برای 8هزار تومان

بدهی من به مخابــرات 8هزار تومان بود کــه در گیرودار
کارهای مختلف فراموش کــردم آن را بپردازم .بعد از چند
روز تلفن قطع شد و مجبور شدم برای وصل آن اقدام کنم و
به این صورت است که در پایان ماه رقمی به قبض تلفن بابت
وصل مجدد افزوده خواهد شد .این چه مدل مشتریمداری
است که مخابرات در پیش گرفته است؟
مزینانی از تهران

تورم کنترل نشود کسبوکارهای خرد فلج میشوند

یک فروشگاه مرغ کشــتار روز در یکی از محالت تهران
داریم که ســال گذشــته کرایهاش 4میلیونو500هزار
تومان بود .صاحب ملک امسال با همان پول پیش کرایه
را 10میلیون تومان کرده است .مغازهای که  4تا کارگر
و شاگرد داشت هماکنون توسط من و شریکم از صفر تا
 100اداره میشود و هر کدام هم در هزینههای زندگی
خودمان ماندهایم .بماند که آن 4نفر حداقل 15ســال با
ما کار کرده بودند اما دیگر توان ادامه همکاری با آنها را
نداشــتیم! واقعا اگر تورم را کنترل نکنند امثال ما نابود
خواهند شد.
اصغری از تهران

مافیای خودرو هرجا هست باید ناکار شود

تنها مافیای خودرو است که اجازه نمیدهد واردات خودرو
آزاد شود وگرنه چه اشــکالی دارد خودروهای کیفی وارد
کشور شوند و خودروســاز داخلی مجبور به ارتقای کیفیت
تولید و کاهش قیمت شود؟ در هیچ کجای دنیا خودروهایی
با این کیفیت و ایمنی پایین و با این قیمت نجومی به فروش
نمیرسد.
عربسرخی از تهران

جايزه 50هزار دالری برای دستگيری تيرانداز نيويورک
مرد مسلح که با تیراندازی در یکی از
ایستگاههای مترو نیویورک دستکم
خارجی
23نفر را مجروح کرده است در حالی
تحت تعقیب پلیس قــرار گرفته که بــرای هرگونه
اطالعات منجر به دســتگیری او50 ،هزار دالر جایزه
تعیین شده است.
به گزارش همشــهری به نقل از نیویورکتایمز ،این
تیراندازی اوایل صبح سهشــنبه به وقــت محلی در
ایستگاه متروی بروکلین رخ داد .قطار شلوغ مترو پس از
عبور از محلههایی که بیشتر مهاجران آمریکای جنوبی
و آسیا در آنجا سکونت دارند به ایستگاه رسیده بود که
ناگهان مردی که در ایستگاه حضور داشت با پرتاب گاز
اشکآور به داخل قطار شروع به تیراندازی کرد.بهگفته

پلیس نیوریورک این مرد یک ســاح 9میلیمتری با
3خشاب مهمات و مقداری لوازم آتشبازی و مایعی که
گمان میرود بنزین بوده ،همراه خود داشت .او جلیقه
کارگران ســاختمان به تن و کاله ایمنی به سر داشت
و ماسک زده بود .حدود ساعت 8:30صبح ،زمانی که
قطار مملو از جمعیت به ایستگاه محله سانستپارک
رســید ،این مرد ابتدا دو نارنجک دودزا پرتاب و پس
از آن شــروع به تیراندازی کرد .او دستکم 33گلوله
شــلیک کرد و بعد از آن پا به فرار گذاشت .در جریان
تیراندازی مرد مسلح 10نفر هدف گلوله قرار گرفتند
و 13نفر بهدلیل استنشاق دود ناشی از پرتاب نارنجک
دودزا یا سقوط هنگام فرار مجروح شدند .بهدنبال این
ماجرا در ابتدا تیمهای آتشنشانی که گزارش مربوط

دعوای دسته جمعی بر سر
اختالفات مالی
اختالفات مالی میان چند جوان در شــهرری منجر به یک
درگیری دســتهجمعی و مرگ جوانی 20ســاله با ضربات
چاقو شد.
بهگزارش همشهری ،مدتی قبل مأموران پلیس شهرری در
جریان درگیری خونینی در یکی از محلههای این شهر قرار
گرفتند .بررسیها نشــان میداد که در جریان این درگیری
3نفر بر اثر اصابت ضربات چاقو و مشــت و لگد مجروح و به
بیمارستان شهدای هفتم تیر منتقل شدهاند اما یکی از آنها که
جوانی 20ساله بود بر اثر شدت جراحات جانش را از دست داد.
با مرگ این جوان ،تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری
عامالن این جنایت آغاز شــد .بررسیها نشان میداد که این
درگیری براثر اختالفات مالی میان چند جوان رخ داده است و
بهدنبال آن6 ،نفر با چاقو و قمه به 3نفر دیگر که با آنها اختالف
داشتند حمله و آنها را مجروح کرده و سپس از محل گریخته
بودند .بهگفته سرهنگ دوستعلی جلیلیان ،فرمانده انتظامی
شهرری ،از همان زمان شناسایی و دستگیری عامالن اصلی
این درگیری در دستور کار تیمهای عملیات این فرماندهی
قرار گرفت و در تحقیقات تخصصی پلیس 6نفر از عامالن اصلی
این درگیری شناسایی و پس از هماهنگیهای قضایی در چند
عملیات ضربتی و هماهنگ دستگیر شدند .وی با بیان اینکه
تحقیقات از افراد دستگیر شــده ادامه دارد ،گفت :علت این
درگیری مرگبار اختالف حساب شخصی بوده است.

به مشاهده شدن دود در ایستگاه مترو را دریافت کرده
بودند راهی محل حادثه شدند و بهدنبال آن نیروهای
پلیس نیز سر رسیدند .مسافران وحشتزده که تالش
میکردند خود را نجات دهند صحنههایی وحشتناک
را در ثانیههای نخست پس از تیراندازی ثبت کرده بودند
و داخل ایستگاه و روی سکوها خون زیادی دیده میشد
که متعلق به قربانیان حادثه بــود .با حضور نیروهای
اورژانس ،مجروحان به بیمارســتان منتقل شــدند و
تحقیقات پلیسی برای شناســایی و دستگیری فرد
تیرانداز آغاز شد .مأموران با بررسی تصاویر دوربینهای
مداربسته موفق شدند این مرد را كه فردی سیاهپوست
بود شناســایی کنند .پلیس اعالم کــرده که مظنون
تیراندازی مردی 62ساله به نام فرانک آر جیمز است

که ابتدا یک ون را در فیالدلفیا اجاره کرده و سوار بر آن
خود را به نیویورک رسانده است.
پلیس ،ون را چند ساعت پس از حادثه درحالیکه در
خیابانی در حدود 9کیلومتری محل حادثه رها شده
بود پیدا کرد .این در حالی بود که ســوییچ ون نیز در
داخل مترو و در بین وسایل به جا مانده از فرد تیرانداز
پیدا شده بود .جیمز اســیگ ،رئیس کارآگاهان اداره
پلیس نیویورک در یک کنفرانس خبری گفت :ما در
تالش هستیم که این مرد را پیدا کنیم تا ارتباطش با
تیراندازی در مترو ،درصورت وجود ،مشخص شود.
مرد تیرانداز اخیرا دهها ویدئو در یوتیوب منتشر کرده
که در آنها به سیاستهای شــهردار نیویورک شدیدا
انتقاد کرده بود .درحالیکه تحقیقات برای دستگیری
این مرد ادامه دارد مقامات نیویورک اعالم کردهاند که
برای هرگونه اطالعاتی که منجر به دستگیری این مرد
شود50 ،هزار دالر جایزه تعیین شده است.

جنايت هولناک داماد عصبانی در تاکستان

مردی که با همســرش دچار
اختالف شــده بود در اقدامی
جنایی
جنون آمیــز او را همراه پدر و
مادرش با شلیک گلوله به قتل رساند.
بهگزارش همشــهری ،صبح دیروز مردی که
مســلح به کلت کمری بود در بخش ضیاءآباد
تاکستان واقع در اســتان قزوین بهسوی یکی
از شهروندان تیراندازی و او را مجروح کرد .این
مرد با طعمهاش از قبل اختالف داشت و پس
از تیراندازی ،به گمان اینکه مرد جوان جانش
را از دســت داده از آنجا گریخت تا بخش دوم
نقشهاش را اجرا کند.
مرد مسلح مدتها بود که با همسرش اختالف
داشت .به همین دلیل بود که زن جوان خانه را
ترک کرده و به خانه پــدریاش رفته بود .مرد
مســلح که خشــم همه وجودش را فرا گرفته
بود خودش را به خانه پدر همسرش رساند .او
تصمیم گرفته بود هرطور که شده همسرش را
به قتل برســاند .مرد کلت کمریاش را مسلح
کرد و وارد شــد .او ابتدا بهســوی همسرش و
سپس به طرف پدر و مادر او تیراندازی کرد و از
آنجا گریخت .همسایهها که با شنیدن صدای
گلوله در جریان ماجرا قرار گرفته بودند پلیس
را خبــر کردند .با حضور مامــوران و در همان
تحقیقات مقدماتی معلوم شد عامل تیراندازی

داماد خانواده است .همچنین بررسیها نشان
میداد که نخستین تیراندازی که در آن یکی
از شهروندان مجروح شــده بود نیز با این قتل
خانوادگی در ارتباط است .کنار هم قرار دادن
این اطالعــات ماجــرا را خطرناکتر میکرد؛
چرا که ممکن بود مرد مســلح در ادامه دست
به جنایت دیگری نیز بزنــد .به همین دلیل با
دستور قضایی مأموران برای دستگیری قاتل
فراری بسیج شدند .تالشهای پلیس در اینباره
همچنان ادامه داشت تا اینکه 6ساعت پس از
جنایت مأموران به اطالعاتی دست یافتند که
نشــان میداد قاتل فراری در یکی از باغهای
ضیاء آباد پنهان شده است .به این ترتیب او در
عملیاتی ضربتی دستگیر شد.
متهم وقتی تحــت بازجویی قــرار گرفت به
جنایتی که مرتکب شده اعتراف کرد و گفت:
از مدتها قبل با همســرم دچار اختالف شده
بودیم و او به خانه پدرش رفته بود .من هم وقتی
دیدم مشــکالت مان برطرف نمیشود کلت
کمری که از قبل تهیه کرده بودم را برداشتم تا
نقشهام را عملی کنم .متهم ادامه داد :ابتدا سراغ
مردی رفتم که با او اختالف داشتم .به سوی او
تیراندازی کرده و سپس بهسوی خانه پدرزنم به
راه افتادم .در آنجا قصدم فقط کشتن همسرم
بود اما ناخواسته گلولههایی هم بهسوی پدرزن

و مادرزنم شلیک شــد و آنها هم کشته شدند.
سردار علی ابراهیمی ،فرمانده انتظامی استان
قزوین در اینباره گفت :پس از این حادثه قاتل
در کمتر از  ۶ساعت دستگیر شد و   تحقیقات در
اینباره ادامه دارد.

تصادف اتوبوس دانشجویان با یک خودروی تیبا آنچنان سرنشین
تیبا را عصبانی کرد که او در اقدامی هولناک از خودرو پیاده شده
و شروع به سنگپرانی بهســوی شیشههای اتوبوس کرد .در این
حادثه دستکم 5دانشجو مجروح شدند.
بهگزارش همشهری ،این حادثه روز سهشنبه در منطقه کهریز در
نزدیکی خرمآباد اتفاق افتاد .ماجرا از این قرار بود که یک دستگاه
اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد خرم آباد در جاده در حال
حرکت بود که با یک خودروی تیبا تصادف کرد .در این حادثه به
هیچیک از سرنشــینان دو خودرو صدمهای وارد نشد و تصادف
خسارتی بود؛ با وجود این راننده اتوبوس که از حادثه شوکه شده و
ترسیده بود از پشت فرمان کنار آمده و از صحنه تصادف فرار کرد.
از سوی دیگر یکی از سرنشینان تیبا نیز که بهشدت خشمگین
شــده بود از خودرو پیاده شده و شروع به ســنگپرانی بهسوی
اتوبوس کرد .در این حادثه 5نفر از دانشــجویان بهدلیل اصابت
سنگ و شیشه مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند .سیامک
بهاروند ،رئیس دانشگاه آزاد اســامی واحد خرم آباد در اینباره
گفت :از مجموع 5دانشجوی آسیب دیده 4 ،نفر دختر و یک نفر
پسر بودند .اتوبوس متعلق به دانشگاه نیست و حادثه نیز خارج از
دانشگاه رخ داده و دانشگاه شکایت نکرده است ،اما خانواده این
دانشــجویان و راننده اتوبوس پیگیر و شاکی هستند .همچنین
3نفر از دانشجویان پس از دریافت خدمات درمانی مرخص شدند
و چهارمین نفر که از ناحیه سر آسیب دیده بود نیز چند ساعت بعد
مداوا و مرخص شد و تنها یکی از دانشجویان دختر در بیمارستان
بستری است .او ادامه داد :اینکه چهکسی اعم از راننده اتوبوس یا
راننده تیبا مقصر است مسئله نیست ،مسئله این است که تصادفات
و مسائل حملونقل در جادهها وجود دارد اما اقدام به سنگ پرانی
به سمت اتوبوســی که حامل  ۴۰تا  ۵۰نفر دانشجو باشد  ،اص ً
ال
مناسب نیست .خدا را شاکریم که این حادثه بدتر نبود.
از ســوی دیگر فرمانده انتظامی خرمآباد از دســتگیری عامل
سنگپرانی به اتوبوس دانشــجویان خبر داد .سرهنگ نبیاهلل
قاسمی گفت :در تصادف خســارتی بین اتوبوس و تیبا ،راننده
اتوبوس اقدام به ترک صحنه کرد و یکی از بستگان راننده تیبا هم
اقدام به سنگ پرانی و شکستن شیشه اتوبوس حامل دانشجویان
کرد که بالفاصله عامل اصلی سنگ پرانی و یکی از مقصران حادثه
بازداشت شدند .پلیس با افراد قانون شکن برخورد خواهد کرد.

مرگ اسرارآمیز مدیر شرکت پشت میزش
تحقیقات درباره رازگشایی از معمای مرگ مدیر یک شرکت که
جسدش پشــت میز محل کارش پیدا شده از سوی تیم جنایی
پایتخت آغاز شده است.
به گزارش همشــهری ،صبح سهشــنبه 23فروردین به قاضی
محمدتقی شــعبانی بازپرس ویژه قتل پایتخت خبر رسید که
مردی جوان در محل کارش به طرز مشکوکی جان باخته است.
با دســتور بازپرس تحقیقات تیم جنایی برای کشــف جزئیات
بیشتر از این حادثه مرگبار آغاز و مشخص شد که متوفی مردی
36ساله و مدیر یک شرکت بوده که جسد او را کارکنان شرکت
در حالی پشت میزش کشف کردند که موبایلش در دستش بود
و حدود 48ساعت از مرگش میگذشت .یکی از کارکنان شرکت
که متوجه جسد و مرگ مدیر شرکت شــده بود به کارآگاهان
گفت2:روز قبل منشی شــرکت پیامی به من و کارکنان دیگر
فرستاد و گفت شرکت با دستور مدیرعامل بهدلیل انجام تعمیرات
برای 2روز تعطیل است .من هم سرکار نیامدم و امروز صبح به
همراه همکار دیگرم وارد شرکت شدیم .مدیر پشت میزش بود
و دراتاقش نیمه باز .به او سالم دادیم اما جوابی دریافت نکردیم.
تصور کردیم سرگرم موبایلش است و حواسش به ما نیست .بعد از
دقایقی به اتاق او رفتیم تا از او بخواهیم پای برگهای را امضا کند
که ناگهان با پیکر بیجان و صورت کبود و متورم او مواجه شدیم.
مدیرشرکت فوت شده بود و ما هم فورا پلیس را خبر کردیم.
بهگفته تیم پزشــکی حدود 48ســاعت از مرگ مدیر شرکت
میگذشت اما علت اصلی مرگ او مشخص نبود .در این شرایط
جسد وی با دستور قاضی به پزشکی قانونی انتقال یافت تا علت
اصلی مرگ او مشخص شود .از سوی دیگر تیمی از مأموران اداره
دهم پلیس آگاهی تهران ماموریت یافتند تا اســرار این حادثه
مرموز را فاش کنند.

کالسهای ورزشی ،ترفند زن شیاد
برای کالهبرداری
زن شیاد در شبکههای اجتماعی با انجام تبلیغات برای کالسهای
ورزشــیاش  وانمود میکرد که بــه شــرکتکنندگان در این
دورهها مدارک معتبر میدهد اما همــه این کارها ترفندی برای
سرکیسهکردن طعمههایش بود.
به گزارش همشــهری ،رســیدگی به این پرونده از مدتی قبل با
شکایت چند زن جوان در دستور کار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس
آگاهی تهران قرار گرفت .اظهارات شــاکیان نشان میداد که زن
شیادی با راهاندازی صفحهای در یکی از شبکههای اجتماعی ادعا
میکند که مربی حرفهای در رشــتههای مختلف ورزشی است و
مدارک بینالمللی دارد .وي به شــاگردانش نیــز مدارک معتبر
اعطا میکند .او با تبلیغات وسیع توانســته بود افراد زیادی را به
بهانه ورزش فریب داده و از آنها مبالغ زیادی پول دریافت کند اما
بعد از آن دیگر به تماسهای شاکیان پاسخ نمیداد .در شرایطی
که شمار شاکیان این پرونده به 36نفر رسیده بود پیجوییهای
کارآگاهان برای شناسایی متهم آغاز شد تا اینکه سرانجام مأموران
توانستند او را دستگیر کنند .آنها در بازرسی ازخانه متهم تعدادی
مهر و گواهینامه جعلی ورزشی کشف کردند و در این شرایط بود
که متهم به کالهبرداری اعتراف کرد .سرهنگ سیدعلی شریفی،
رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بــزرگ در اینباره گفت:
کارشناسان ارزش ریالی اموال کالهبرداری شده را یک میلیارد
و 500میلیون ریال اعالم کردهاند و متهم برای شناســایی سایر
مالباختگان تحت نظر قرار گرفته و با پیگیری مستمر کارآگاهان،
تاکنون 36نفر از شاکیان شناسایی شدهاند و اقدامات پلیسی در
این رابطه با جدیت ادامه دارد .بهگفته وی با دستور قضایی ،پیامی
در رابطه با موضوع کالهبرداری و راهنمایی شــاکیان برای اعالم
شکایت در صفحات مجازی متهم درج شده است.

