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روز مرگبار کارون

جنايت پسر خشمگين  در  روز سيزده بدر 

رب های تقلبی در بازار زیاد است
برخی از رب ها با کدوسبز یا کدو حلوایی و دیگر مواد مشابه 
مخلوط می شــوند و در واقع در تولید آنهــا تقلب صورت 
می گیرد اما چون رنگشان قرمز است کسی اعتراضی ندارد 
درحالی که به این صورت و به خصوص با اســتفاده از مواد 
بســیار بی کیفیت هم رنگ و بوی گوجه ندارند و هم برای 

سالمتی مضر هستند.
ریخث از تهران

عید آمد و رفت، جاده قزوین به رشت همچنان تاریک 
جاده قزوین به رشــت و به عکس در اغلب مسیر روشنایی 
کافی ندارد و در قســمت هایی تاریک است. بی شک بخش 
عمده ای از تصادفات با موضوع تاریکی  با بخش هایی از این 
جاده ارتباط دارد که متأسفانه هیچ کس صدای ما را نشنید. 
هنوز هم دیر نشــده و جا دارد با توجه به افزایش سفرها در 
بهار مسئوالن نسبت به تامین روشنایی این مسیر پرتردد 

اقدام کنند.
تارودی از رودبار

  قدردانی
آتش نشانی نهاوند شایسته قدردانی است

در ســومین روز عید خودروی بنده در اثر نشســت چاهی 
قدیمی با وضعیت خطرناکی مواجه شد و تنها چاره در تماس 
با آتش نشــانی بود. تنها چند دقیقه بعد از تماس، نیروهای 
آتش نشانی به محل آمدند و با درایت و مهارت خودرو را از 
لبه چاه بیرون کشیدند و با تعهد کامل نسبت به رفع مشکل 
اقدام کردند. جا دارد چنین پرســنل شایســته، فداکار و 
وظیفه شناسی از سوی مسئوالن شهرستان قدردانی شوند.
فاطمی از نهاوند

ساخت نیروگاه جدید در محدوده اردکان متوقف شود
درحالی که هوای اردکان به دلیل ریزگردها و آلودگی هوا غیرقابل 
تحمل شده و نیروی کار بسیار توازن جمعیتی شهرستان را بر 
هم زده، قرار است نیروگاه جدیدی کنار نیروگاه فعلی اردکان 
احداث شود که در این صورت وضع شهرستان از این بدتر خواهد 
شد. تقاضا این اســت که مجتمع گندله سازی  و نیروگاه جدید 
از شهرستان دور شده و به مکانی انتقال یابد که کمترین تأثیر 

مخرب را روی محیط زیست بگذارد.
خلیلی از اردکان 

تاریکی مسیر راهجرد به سلفچگان
مسیر راهجرد به سلفچگان نرسیده به راه اصلی سلفچگان بدون 
حتی یک روشنایی کوچک و عالمت راهنمایی و رانندگی است 
درحالی که مسیر تردد مســافران برای ورود به بزرگراه است. از 
آن گذشته این مســیر از بین چند تپه و کوه رد می شود و چند 

پیچ خطرناک دارد.
عباسی از قم

ساخت پل سنجان چه زمان به پایان می رسد
چند سالي اســت  که عملیات ساخت پل ســنجان در ورودی 
اراک از طرف سنجان در حال انجام است ولی تاکنون به پایان 
نرسیده و حتی به نظر می رسد نیمه کاره به حال خود رها شده 
است درحالی که ترافیک دائمی ناشی از تردد خودروهای عبوری 
زندگی مردم سنجان را مختل کرده است و شاید اگر احداث این 
پل شروع نشده و تردد به روال قدیمی انجام می شد اصال چنین 

ترافیکی هم نبود.
فرجی از اراک

تکلیف زمین های روستای اکرمیه یزد مشخص نشد
روستای اکرمیه که مرزی با شهر یزد ندارد از دهه 30 به بعد با 
احداث چاهی عمیق و قطعه بندی زمین و فروش آنها به سمت 
آبادانی رفت. در زمان یادشده کسی ادعای مالکیت نداشت و افراد 
به قولنامه و دریافت زمین کشــاورزی راضی بودند. در سال 56 
و بعد از فوت مرحوم اکرمی و رونق منطقه، اشــخاصی ادعای 
مالکیت 600هکتار از زمین های روســتا را کردند و از آن زمان 
تاکنون این موضوع دغدغه افرادی است که چه بسا برخی از آنها 
فوت شده اند. لطفا مسئوالن فکری برای حل این معضل بکنند.

کریمایی از یزد

گلزار شهدای فخر ایران ساماندهی شود
گلزار شهدای فخرایران در ساوجبالغ در فراموشی کامل نه متولی 
دارد، نه نگهبان و نه غسالخانه. درحالی که این قبرستان به جهت 
تاریخی و دفن کارگرانی که در شرکت فخر ایران کار می کردند و 
نیز شهدای گرانقدر خفته در آن حائز اهمیت است. البته مدتی 
است متوفایی در این قبرستان دفن نمی شود ولی جا دارد نسبت 
به تامین شرایط برای بازدید خانواده های متوفیان قدیمی و نیز 

حفظ و نگهداری این قبرستان خاص اقدام شود.
حیدری از هشتگرد

بیمه های تکمیلی، هزینه هاي درمان را نصفه و نیمه می دهند
بیمه های تکمیلی هزینه های درمان را یا با تأخیر می پردازند، یا 
ناقص یا اصال نمی پردازند. این در حالی است که بیمه ها پول های 
بیمه را قبال گرفته اند و بعد کد بیمه داده اند. اگر در مواقع بیماری 
هزینه های بیمار را نپردازند چه زمانی قرار است از بیمار حمایت 

کنند؟
افشار از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

دستگیری زوج کالهبردار قبل از 
خروج از کشور

 زوج جوان که با خرید دام با چک بی محل بیش از یک میلیارد تومان 
کالهبرداری کرده بودند، پیش از خروج از کشور دستگیر شدند.

به گزارش همشهری، سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس 
آگاهی استان البرز گفت: در پی ارجاع پرونده کالهبرداری با روش 
خرید دام با چک جعلی در شهرستان طالقان به پلیس آگاهی، 
تحقیقات کارآگاهان برای شناسایی و دستگیری کالهبرداران 
آغاز شد. وی افزود: بررســی های اولیه حاکی از این بود که یک 
زوج با مراجعه به مردی دامدار توانسته بودند با چرب زبانی اعتماد 
او را جلب کرده و در ادامه برای خریــد 282راس دام با وی وارد 
معامله شوند. آنها که خود را دامدار جا زده بودند، پس از خرید 
دام ها چکی به مبلغ بیش از یک میلیــارد تومان به مرد دامدار 
دادند و دام ها را با خود بردند اما وقتی موعد سررســید چک فرا 
رسید و مرد دامدار راهی بانک شد، مشخص شد که چک بی محل 
بوده و هیچ ارزشی ندارد. رئیس پلیس آگاهی استان البرز ادامه 
داد: با بررسی های پلیسی صاحب چک به پلیس آگاهی دعوت و 
مشخص شد که وی دسته چک خود را در شهرستان آبیک گم 
کرده بود و این مسئله نشــان می داد که دسته چک گمشده در 
اختیار کالهبرداران قرار گرفته و آنها با اســتفاده از آن دست به 
فریب طعمه هایشــان می زنند. وی گفت: در ادامه کارآگاهان با 
اقدامات اطالعاتی و بررســی های تخصصی موفق به شناسایی 
هویت زوجی شدند که با فریب مرد دامدار از او خرید کرده بودند. 
در ادامه معلوم شد که این زوج دام های خریداری شده را با مبلغی 
کمتر به فروش رســانده اند و قصد گریختن به خارج از کشور را 
دارند. سرهنگ نادربیگی اظهار داشــت: بالفاصله با هماهنگی 
مقام قضایی کارآگاهان وارد عمل شده و در یک اقدام غافلگیرانه 
متهمان را در یکی از مناطق شهرســتان آبیک اســتان قزوین 
دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند. وی ادامه داد: متهمان 
که چاره ای جز بیان حقیقت نداشــتند، بــه کالهبرداری یک 
میلیارد و 90میلیون تومانی با استفاده از چک بی محل اعتراف 
کردند که پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. 
رئیس پلیس آگاهی استان البرز در پایان به شهروندان توصیه 
کرد درصورت فروش کاال به افراد ناشناس قبل از استعالم چک، 

به هیچ وجه کاالی خود را در اختیار آنها قرار ندهند.

نجات پسربچه گمشده از دل جنگل 
پسر 15ســاله اي که هنگام تفریح در جنگل های مازندران گم 
شده بود، پس از 10ساعت با تالش مأموران پلیس و امدادگران 

هالل احمر در عمق 10کیلومتری جنگل پیدا شد.
به گزارش همشهری، این حادثه در روز سیزدهم فروردین ماه 
رخ داد. آن روز خانواده ای که برای سفر نوروزی راهی مازندران 
شده بودند تصمیم گرفتند سیزده بدر را در جنگل های داربکال 
شهرستان میاندورود ســر کنند. حوالی صبح بود که آنها راهی 
جنگل شدند و بچه ها در حال بازی بودند که پدر و مادر خانواده 
متوجه شدند از پسر 15ساله شان خبری نیست. آنها شروع به 
جست وجو در اطراف کردند و از کسانی که آن روز برای تفریح 
به جنگل آمده بودند پرس و جو کردند اما کسی از پسر گمشده 
خبر نداشت. حدود ساعت 10صبح بود که خانواده پسر گمشده 
وقتی از پیدا کردن او ناامید شدند با هالل احمر و پلیس تماس 
گرفتند و درخواســت کمک کردند. به ایــن ترتیب تیم های 
امدادی راهی محل حادثه شدند و جست وجو برای پیدا کردن 

پسر گمشده آغاز شد.
سرهنگ مجید باقری، فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود 
گفت: با توجه به حساســیت موضوع مشخصات پسر گمشده 
در اختیار تمامی یگان های انتظامی قرار گرفت و جســت وجو 
در محدوده جغرافیایی روســتای محل حادثــه و جنگل های 
اطراف آغاز شــد تا اینکه با تالش مشترک تمامی نیروها، پسر 
15ساله پس از 10ساعت جست وجو در تاریکی شب و در عمق 
10کیلومتری جنگل، صحیح و سالم پیدا و تحویل خانواده اش 

شد.
وی افزود: در بررسی ها مشخص شــد که روز حادثه این پسر از 
روی کنجکاوی و بازیگوشی از خانواده اش فاصله گرفته که پس 

از آن گم شده و 10ساعت در جنگل سرگردان بود.

 قتل 2طلبه به ضرب گلوله  
به دنبال قتل 2طلبه در حوزه علمیه محله چای بوئین شهرستان 
گنبدکاووس، تحقیقات برای کشف راز این جنایت آغاز شده است.

به گزارش ایســنا، محمود علیفر، فرمانده انتظامی شهرستان 
گنبدکاووس با اشــاره به اینکه حادثه حوالی ساعت 20 و 50 
دقیقه شامگاه یکشنبه ســیزدهم فروردین ماه رخ داده است 
گفت: این حادثه در محله چای بوئین شهر گنبدکاووس رخ داد 
و بالفاصله بعد از اعالم گزارش عوامل پلیس در صحنه وقوع قتل 
حاضر شــدند. وی افزود: مراحل و اقدامات الزم جهت بررسی 
صحنه صورت گرفته و اقدامات جهت شناسایی قاتل یا قاتلین 
آغاز شده است. بنا بر این گزارش، مقتولین دو تن از طالب منطقه 
به نام های آخوند پژمان و آخوند خوجــه بوده اند که در حوزه 

علمیه این منطقه به ضرب گلوله به قتل رسیده اند.

 قتل زن خانه دار با تیر غیب
پلیس در تعقیب اشرار مسلحی اســت که تیراندازی خیابانی 
آنها باعث اصابت گلوله به زنی که در آشپزخانه خانه اش حضور 

داشت شده است.
به گزارش همشهری، این حادثه در یکی از خیابان های مجاور 
بیمارستان شهید جلیل یاسوج اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار 
بود که چند نفر از اشــرار که با یکدیگر دچار اختالف شــده 
بودند شروع به تیراندازی به سوی یکدیگر کردند که در این 
درگیری یکی از گلوله ها ناخواسته به شیشه آشپزخانه خانه ای 
اصابت کرد. درست در همان لحظات بود که زن خانه دار در 
آشپزخانه مشغول درســت کردن غذا بود که تیر غیب به او 
برخورد کرد و جانش را گرفت. به دنبال این حادثه، ماجرا به 
پلیس گزارش شد و هم اکنون تحقیقات برای شناسایی عامل 

این قتل ادامه دارد.
 

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

دادسرا

جنایی

واژگونی قایقی در خرمشهر جان 4نفر را گرفت

ســوراخ بودن قایق گردشــگران 
در کارون حادثه تلخــی را رقم زد 
و موجب غرق شــدن 4نفر شد تا 
ســیزدهمین روز ســال برای آنها به بدترین شکل 

ممکن سپری شود.
به گزارش همشهری، ظهر روز شــنبه اعضای یک 
خانواده برای تفریح و گذراندن سیزده بدر در طبیعت 
به روســتای معمره صنگور در خرمشهر رفتند. این 
منطقه در حاشیه رود کارون قرار دارد و قایق سواری 
یکی از تفریحات رایج آنجا است. اعضای این خانواده 
نیز بعد از خوردن ناهار تصمیم گرفتند ســوار یک 
قایق موتوری شوند و گشــتی در رودخانه بزنند. با 
وجود اینکه قایق موتوری ظرفیت محدودی داشت 
اما 11نفر سوار آن شــدند و قایق به حرکت درآمد. 
وقتی قایق موتوری به وســط رودخانه رسید معلوم 
شد که گوشه ای از آن ســوراخ است. از طرفی تعداد 
زیاد سرنشینان و سنگین بودن قایق نیز مهار آن را 
دشوار کرده بود. در این شرایط بود که ناگهان قایق 
واژگون شد و همه سرنشینان آن به رودخانه سقوط 
کردند. تعدادی از حادثه دیدگان زن و تعداد دیگری 
کودک بودند و شرایط ســختی داشتند. این حادثه 
در حالی اتفاق افتاد که هیچ یــک از حادثه دیدگان 
جلیقه نجات به تن نداشتند و اغلب آنها نیز شنا کردن 

نمی دانستند. در این میان آنهایی که توانایی بیشتری 
داشتند تالش می کردند تا به سایرین کمک کنند اما 
اوضاع بدتر از حد تصور بود. در این شرایط چند نفر 
که در ساحل رودخانه این صحنه هولناک را مشاهده 
می کردنــد از گروه های امداد و نجات درخواســت 
کمک کردند و دقایقی بعد تیم هایی از هالل احمر، 
آتش نشانی، سازمان بنادر و صیادان محلی به کمک 

سرنشینان قایق واژگون شده شتافتند.
امید اسکندری، مدیر جمعیت هالل احمر خرمشهر 
درباره این حادثه گفــت: در همان دقایق اولیه بعد از 
این حادثه تیم هالل احمر در محل حادثه حاضر شد 
و تالش های زیادی برای نجات سرنشینان قایق انجام 
شد اما متأسفانه 4نفر از آنها جان خود را از دست داده 
بودند اما سایرین به ساحل منتقل شدند. او ادامه داد: 
سوراخ بودن قایق و بی توجهی به استانداردهای الزم 
علت وقوع این حادثه تلخ بود و از سوی دیگر هیچ کدام 
از گردشگران جلیقه نجات به تن نداشتند. او ادامه داد: 
در همان دقایق اولیه بعد از حادثه امدادگران موفق 
شــدند پیکر 3نفر از قربانیان را کشف کنند و پیکر 

چهارمین نفر نیز چند ساعت بعد کشف شد.
در همین حال ســیدنادر نقیبی، رئیــس اورژانس 
دانشگاه علوم پزشکی آبادان نیز درباره حادثه دیدگان 
گفت: به دنبال اعالم وقوع ایــن حادثه 3آمبوالنس 

به محل حادثه اعزام شد و ســانحه دیدگان پس از 
دریافت کمک های اولیه درمانی برای ادامه درمان به 
بیمارستان ولیعصر خرمشهر منتقل شدند. این حادثه 
5 مصدوم کودک با میانگین سنی 5 سال تا 11 سال 
و یک خانم 30 ساله داشت که از 10 نفر غرق شده که 
توسط تیم امدادی و عملیاتی به ساحل آورده شده 

بودند 4 نفر فاقد عالئم حیاتی بودند و فوت شدند.
در همین حال یکی از نزدیکان خانواده حادثه دیدگان 
به همشهری گفت: من سال هاســت که با پدر این 
خانواده دوست هستم. او همراه با اعضای خانواده اش 
و چنــد خانواده دیگــر از اقوامش بــرای تفریح به 
روستای معمره صنگور رفته بودند. آنطور که شنیدم 
11نفر از آنها ســوار قایق شــده بودند اما قایق در 
وسط راه نتوانست وزن آنها را تحمل کند و واژگون 
شــد. او ادامه داد: یکی از جانباختگان دختر جوان 
دوستم است. 3نفر دیگر هم برادر خانم او و 2فرزند 
خردسالش هستند که پیکر همه شان از آب گرفته 

شده و قرار است مراسم تشــییع و خاکسپاری روز 
دوشنبه در خرمشهر برگزار شود. او در ادامه گفت: 
آنطور که فهمیدم قایقی که آنها سوارش شدند وسیله 
مطمئنی نبوده و هیچ کس هم بر فعالیت قایق هایی 
که در آن منطقه فعالیت می کننــد نظارتی ندارد. 
حاال همه در خرمشــهر درباره این حادثه صحبت 
می کنند و عزادار هستند. خدا به خانواده های داغدار 

صبر بدهد.

پشت پرده ســرقت از خانه تاجر ایرانی مقیم کانادا 
مردی آشنا بود که 2سال قبل برای نظافت خانه او 
استخدام شد و دست به سرقت 30میلیاردتومانی 

زد.
به گزارش همشهری، چند روز قبل وکیل یک تاجر ایرانی به اداره 
پلیس رفت و خبر از ســرقت میلیاردی از خانه موکلش را داد. وی 
در توضیح ماجرا گفت: موکلم تاجر و مقیم کاناداســت. او از 2سال 
قبل به همراه خانواده اش به کشور کانادا رفت و به دلیل شیوع کرونا 
دیگر به ایران بازنگشت. او یک خانه ویالیی در شمال تهران دارد که 
مردی جوان را به عنوان نظافتچی آن استخدام کرد. آنطور که موکل 
گفته، مرد جوان را یکی از آشــنایانش به او معرفی کرده و او با در 
اختیار داشتن کلید هر ازگاهی به خانه موکلم می رفت و هم به آنجا 
سرکشــی می کرد و هم به نظافت خانه می پرداخت. وی ادامه داد: 
موکلم چند روز قبل)روزهای آخر سال گذشته( با من تماس گرفت 
و گفت یکی از بستگانش برای سرکشــی به خانه او رفته و متوجه 
سرقت وسایل شده بود. وسایلی که از خانه موکلم سرقت شده شامل 
چندین تخته فرش ابریشم دستباف و لوکس به همراه تابلوفرش ها 
و لوازم عتیقه و آنتیک بوده است که حدود 30میلیاردتومان ارزش 
داشــت. به نظر می رسید ســرقت توســط مرد جوان که به عنوان 

نظافتچی استخدام شده بود صورت گرفته است.

اعتراف
با این شــکایت، پرونده ای در این باره تشکیل شــده و گروهی از 
مأموران اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران با دستور بازپرس شعبه 
اول دادسرای ویژه سرقت تحقیقات خود را برای بازداشت مستخدم 
آغاز کردند. در تعطیالت نوروز بود که مرد جوان بازداشت شد و در 
بازجویی ها اسرار سرقت را فاش کرد. او گفت:2  سال قبل مرد تاجر 
مرا استخدام کرد تا هر ازگاهی به خانه اش سری بزنم و آنجا را نظافت 
کنم. ابتدا تصور می کردم که خودش هم هر ازگاهی به ایران می آید 
و در خانه اش ساکن می شود اما 2 سال گذشت و خبری از او نشد. 
آنطور که شنیده بودم در کانادا سرش حسابی گرم کار و تجارتش 
بود و حتی سراغی از من هم نمی گرفت. دیگر مطمئن شدم که او 
به ایران برنمی گردد. به همین دلیل وسوســه شدم تا وسایل خانه 
او را ســرقت کنم. وی ادامه داد: می دانستم فرش ها و تابلو فرش ها 
نفیس هستند اما ارزش واقعی آنها را نمی دانستم. تمام وسیله ها را 
زیر یک میلیاردتومان به مغازه دارها فروختم و حاال که متوجه شدم 
ارزش باالیی دارند شــوکه شــده ام. درواقع مغازه دارها سرم کاله 
گذاشــتند و اموالی که 30میلیاردتومان ارزش داشــته را زیر یک 
میلیاردتومان خریده اند. متهم درباره انگیزه اش گفت: این اشتباه را 
به خاطر مشکالت مالی که داشتم مرتکب شدم و از سوی دیگر گمان 
می کردم تاجرایرانی دیگر برنمی گردد و هرگز دستم رو نمی شود اما 

حاال که دستگیر شدم و آبرویم رفته به شدت نادم و پشیمان هستم.
متهم پس از اقرار به سرقت با قرار قانونی بازداشت شد و برای انجام 
تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران 
قرار گرفت. از سوی دیگر قاضی پرونده دستور داده تا اموال مسروقه 
که متهم به مغازه دارها فروخته شناسایی و تحویل مالباخته شود تا 

توسط کارشناس ارزشیابی از اموال صورت بگیرد.

معاون اجتماعی پلیس فتا از دستگیری مرد کودک آزاری خبر 
داد که پیش از این هم دو مرتبه به اتهام تولید و انتشار کلیپ های 
کودک آزاری دستگیر شده بود. به گزارش همشهری، سرهنگ 
رامین پاشایی گفت: به دنبال شکایت کاربران فضای مجازی مبنی 
بر انتشار تصاویر مربوط به کودک آزاری در شبکه های اجتماعی، 
پرونده ای در این خصوص تشکیل و تحقیقات برای شناسایی و 

دستگیری عامل انتشار این کلیپ ها آغاز شد.
وی ادامه داد: با بررسی های تخصصی، مخفیگاه متهم در شهر 
تهران شناسایی و او دستگیر شد و در ادامه مشخص شد که وی 
پیش از این نیز 2مرتبه اقدام به تهیه و انتشار تصاویر نامربوط با 
موضوع تحقیر، تمسخر و کودک آزاری کرده بود و هر بار پس از 
دســتگیری و ارجاع به مقام قضایی و اظهار ندامت، آزاد شده و 

متأسفانه مجددا نسبت به این عمل ناشایست اقدام کرده است.
وی خاطرنشان کرد: تولید و انتشــار هرگونه کلیپ، تصاویر یا 
مضامین کودک آزاری، همســرآزاری و حیوان آزاری به نحوی 
که باعث تشویش اذهان عمومی گردد جرم تلقی شده و پلیس 
فتا با خاطیان برابر قانون رفتار خواهد کرد. این مقام مســئول 
به هموطنان توصیه کرد: بارعایت هنجار ها و شــئونات رفتاری 
پذیرفته شده در جامعه، محتوا های خود را پاالیش کرده و چنانچه 
درگذشته هم چنین محتوایی منتشر کرده اند حذف کنند و در 

تأیید و انتشار مطالب جدید دقت الزم را داشته باشند. 

دستگيری توليد کننده کليپ های کودک آزاری 

پسر خشــمگین که از پدرش کینه به 
دل داشت در روز سیزده بدر او را به قتل 
رساند و ساعت ها در کنار جسدش گریه 
کرد تا اینکه تصمیم گرفت اسرار قتل پدرش را فاش کند.
به گزارش همشهری، ساعت 7:30صبح دیروز به قاضی 
میثم حسین پور، بازپرس ویژه قتل پایتخت خبر رسید 

که مردی در خانه اش به قتل رسیده است.
جنایت در طبقه شــانزدهم یکی از برج های مسکونی 
غرب پایتخت رخ داده بــود و بازپرس جنایی به همراه 
تیمی از مأموران تجســس پلیس آگاهی تهران راهی 

محل حادثه شدند.
مقتول مردی بود 56ســاله که جســد خون آلودش در 
سالن پذیرایی افتاده بود. بررســی ها نشان می داد که او 
روانپزشک بوده و قاتلش کسی نیست جز پسر 22ساله اش 
که در محل جنایت حضور داشت و در همان ابتدا بازداشت 
شد.در ادامه معلوم شد کسی که پلیس را در جریان این 

جنایت قرار داده، یکی از آشنایان مقتول بوده است.
این مرد به مأموران گفت: صبح که از خواب بیدار شدم 
و موبایلم را چک کردم متوجه شدم که یکی از آشنایان 
بارها با من تماس گرفته است. اما گوشی من بی صدا بود 

و چون خواب بودم متوجه تماس هایش نشده بودم.
وی ادامه داد: فرد تماس گیرنده همســر ســابق آقای 
دکتر)مقتول( بود. این زن می گفت که پسرش با او تماس 
گرفته و درحالی که مضطرب بوده، گفته که در درگیری 
پدرش را کشته اســت. از طرفی چون خودش خارج از 
تهران زندگی می کرد، با من تماس گرفته بود که خودم 
را به خانه شوهر سابقش برسانم و ببینم ماجرا چیست. 
من هم بعد از این تماس، راهی خانه آقای دکتر شدم و 
زنگ واحد را زدم. دقایقی بعد پسر آقای دکتر درحالی که 
پریشان بود در را باز کرد و من پس از ورود به خانه با جسد 

دکتر مواجه شدم که خون آلود روی زمین افتاده بود و 
وحشت زده به پلیس زنگ زدم. پس از اظهارات این فرد، 
جسد مقتول به پزشکی قانونی انتقال یافت و پسر جوان 
در بازجویی های اولیه به قتل پدرش اعتراف کرد و گفت 

که به دلیل کینه ای که سال ها از او به دل داشت دست به 
این جنایت زده است. او در ادامه با دستور قاضی، میثم 
حسین پور بازداشت شد و برای بررسی سالمت روانی به 

پزشکی قانونی انتقال یافت.

قاتل روانپزشک تهرانی کسی نبود جز پسر جوانش 

گزارش

کینه قدیمی
پسرجوان دانشجوی رشــته مهندسی صنایع 
است. او می گوید از 4سال قبل که پدر و مادرش از 
یکدیگر جدا شدند دچار مشکالت روحی شده و از پدرش کینه به 
دل داشت تا اینکه در آخرین روز از تعطیالت نوروز جان او را گرفت.

چرا از پدرت کینه به دل داشتی؟
چون او را مسبب طالق و متالشی شدن خانواده ام می دانستم. او 
بود که با رفتارهایش مادرم را از خودش رنجاند و باعث شــد تا به 

جدایی فکر کند.
چه اتفاقی افتاد؟

مادرم زن بدی نیســت. پدرم هم مرد خوبی بود و همه دوستش 
داشتند، اما از سال ها قبل با یکدیگر دچار اختالف شدند و با هم 
تفاهم نداشتند. من همیشه شــاهد دعواهای آنها بودم و پدرم را 
مقصر می دانستم. او مردی بداخالق بود تا اینکه 4سال قبل از هم 
جدا شدند. مادرم به اطراف تهران رفت و در آنجا زندگی می کرد 
و پدرم ماهانه مهریه اش را پرداخت می کرد و مادرم با همان پول 
مهریه خرج زندگی مرا تامین می کرد. وقتی مادر و پدرم از یکدیگر 
جدا شدند من تازه 18ساله شــده بودم. این اتفاق مرا تحت  تأثیر 
قرار داد و باعث شــد تا دچار بیماری روحی شوم. حتی سال قبل 
3ماه در بیمارستان بستری شدم و تحت درمان قرار گرفتم. دلم 
نمی خواست خانواده ام متالشی شود. اینکه می دیدم پدر و مادرم از 
هم جدا هستند عذابم می داد و هضم این اتفاق برایم خیلی سنگین 
بود و همه اینها را از چشم پدرم می دیدم و هر وقت به این مسئله 
فکر می کردم حس نفرت از پدرم سراغم می آمد تا اینکه روز حادثه 

در درگیری ناخواسته کنترلم را از دست دادم و جانش را گرفتم.
چه شد که جان پدرت را گرفتی؟

ســیزده بدر بود که به خانه پدرم رفتم. من 2 سالی می شد که به 
تنهایی زندگی می کردم و هر ازگاهی به خانه مادرم یا پدرم می رفتم 

تا به آنها سری بزنم. آخرین روز تعطیالت بود و 
من از اینکه می دیــدم خانواده ای ندارم رنج 
می کشیدم. همه دوستانم تعطیالت نوروز 
با خانواده هایشان بودند و سیزده بدر قرار 
تفریح خانوادگی می گذاشتند و من 4سال 
بود کــه از این قرارها محــروم بودم. روز 
حادثه با پدرم مشــاجره کردم و به او گفتم 
که تو باعث متالشی شدن خانواده و جدایی 

شدی و ســرزنش اش کردم و گفتم تو مادرم 
را اذیت کردی که او هم با تندی جوابم را داد. 

درحالی که عصبانی بودم چاقویی برداشــتم و 
ضربات متعددی به او زدم. خشم تمام وجودم را 

فراگرفته بود و انگار خودم نبودم. اصال قدرت 
کنترل خودم را نداشــتم و دیوانه وار ضربه 
می زدم. تمام این 4سال جلوی چشمم بود و 
در آن لحظه فقط حس نفرت از پدر را داشتم. 
همین کینه قدیمی باعث شد که جان پدرم را 

بگیرم و وقتی به خود آمدم احساس پشیمانی 
سراغم آمد.

بعد از قتل چه کردی؟
چند ســاعت بعد به مادرم زنــگ زدم و گفتم 
پدر را کشــته ام. خیلی پشــیمان بودم و دلم 
می خواســت زمان به عقب بازمی گشت و من 
می توانستم خشمم را کنترل کنم. فکر می کنم 
حدود 12شــب بود که مرتکب قتل شــدم و 
با تقریبا تا 7صبح باالی جســد پــدرم بودم و 
حسرت به او نگاه می کردم اما دیگر پشیمانی من 

سودی نداشت و پدرم برنمی گشت.

گفت وگو

اعتراف نظافتچی به سرقت 30ميليارد تومانی 


