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»من با همدستي همكالسي قديمي ام، دايي را به 
باغ وياليي در اطراف تهران كشــانديم و جانش را 
گرفتيم.« با اين اعتراف تلفني جوان فراري به تركيه 

بود كه اسرار گم شدن مرد ميانسال فاش شد. 
به گــزارش همشــهري، چنــدي روز پيش زن 
ميانسالي نزد ماموران پليس پايتخت رفت و پرده 

از اسرار جنايتي هولناك برداشت. 
او گفت: برادرم محسن كه مردي 40 ساله بود و به 
تنهايي در خانه اي در شمال شرق تهران زندگي 
مي كرد، از مرداد امســال ناپديد شد. او مجرد بود 
و تا سال ها با پدرم زندگي مي كرد اما پس از فوت 
پدرم در خانه  پدري مان تنها بود. او بيكار بود و همه 
وقتش را با دوستانش سپري مي كرد، براي همين 
از مرداد امسال كه غيبش زد و جواب تماس هايم 
را نمي داد احتمال داديم كه با دوستانش سفر رفته 
اســت. براي همين نگرانش نبوديم تا اينكه چند 
روز پيش پسرم شايان كه براي كار به تركيه رفته 
بود، به من زنگ زد و حقايق هولناكي را فاش كرد. 
شايان مي گفت كه چند ماه پيش به خاطر ارثيه، 
دايي اش محسن را به خانه باغي در اطراف تهران 
كشــانده و با همدســتي يكي از همكالسي هاي 
قديمي اش او را به قتل رســانده است. پس از آن 
نيز از كشور خارج شده و به تركيه رفته اما در همه 
اين ماه ها عذاب وجدان رهايش نكرده و در نهايت 
تصميم گرفته تلفني با من تماس بگيرد و به قتل 

دايي اش اعتراف كند. 

شروع تحقيقات
با اظهارات اين زن، قاضي محمد وهابي، بازپرس 
شــعبه دوم دادســراي جنايي تهران دســتور 

تحقيقات درباره اين ماجرا را صادر كرد. ماموران 
در بررسي هاي اوليه متوجه شــدند كه محسن 
)مقتول( از مردادماه به طرز مشكوكي ناپديد شده 
بود و در اين مدت هيچ تماس تلفني يا چيزي كه 
نشان دهد زنده است، از وي ثبت نشده است. اين 
در حالي بود كه آخرين تماس تلفني ثبت شــده 
از وي با خواهرزاده اش كه حاال در تركيه به ســر 
مي برد، بوده است.  اين اطالعات نشان مي داد كه 
گفته هاي خواهرزاده اش شــايان درباره قتل وي 
صحت دارد اما متهم  بدون هيچ نشانه ای در تركيه 
بود. در اين شرايط نام و مشخصات وي به اينترپل 
اعالم و از پليس بين الملل براي دستگيري وي در 
تركيه كمك خواسته شــد.  اما در شاخه ديگري 
از تحقيقات، ماموران به بررســي براي شناسايي 
همكالسي  قديمي شايان پرداختند؛ همان فردي 
كه قاتل در اعتراف تلفني اش مدعي شده بود كه 

همدستش بوده است. 

ماجراي روز جنايت 
تحقيقات كارآگاهان خيلي زود نتيجه داد و اين 
فرد كه فرهاد نام دارد دستگير شد. وي روز گذشته 
به دادسراي جنايي تهران انتقال يافت و به ارتكاب 
جنايت با همدستي شايان اقرار كرد. او مدعي شد 
كه به دليل مشــكالت مالي كه داشته، پيشنهاد 
شايان براي قتل دايي او را پذيرفته تا از اين طريق 
به پول برسد. او گفت كه پس از قتل مرد 40ساله، 
جســد وي را در حياط باغ وياليي كه اجاره كرده 
بودند دفن كرده اند كه به دســتور قاضي جنايي، 
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي پايتخت راهي 
باغ ويال در اطراف تهران شدند تا جسد را پيدا كنند. 
از سوي ديگر فرهاد پس از اقرار به جنايت با قرار 
قانوني در اختيار ماموران پليس آگاهي تهران قرار 

گرفت و تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد. 

الهه فراهانیجنايی
روزنامه نگار

مرد جوان از 5سال پيش و به دليل نداشتن پول ديه در زندان به سر می برد

15ميليون تومان تا آزادی 
مردی كه 5ســال قبل در جريان يك درگيــری عجيب به پدر و 
پسری صدمه زده و به ديه محكوم شــده بود، برای آزادی نياز به 

كمك خيرين دارد.
به گزارش همشــهری، شــروع اين پرونده به ســی ام مهر سال 
96برمی گــردد. آن روز گزارش يك درگيری مقابل مدرســه ای 
پسرانه به پليس پايتخت اعالم شد. وقتی مأموران راهی آنجا شدند 
معلوم شد كه يكی از دانش آموزان و پدرش در اين درگيری مصدوم 

شده اند كه برای درمان به بيمارستان انتقال يافته اند.
عامل اين درگيری خونين، پسری جوان بود كه شناسايی و دستگير 
شد. او در بازجويی ها به ضرب و شتم و مصدوم كردن پدر و پسر اقرار 
كرد و گفت: در حوالی مدرسه پسرانه به دنبال يك آدرس می گشتم 
كه چشمم به پسربچه ای افتاد. او از مدرسه خارج شده بود كه به 
سمتش رفتم و از او آدرس خيابانی كه می خواستم به آنجا بروم را 
پرسيدم. همان موقع، پدر پسربچه كه در همان نزديكی بود و ظاهرا 
به دنبال پسرش آمده بود مرا ديد و تصور كرد كه قصد ربودن پسرش 
را دارم. او درحالی كه سراسيمه و دستپاچه بود به سمتم آمد و با 
لحن بدی با من صحبت كرد. به او گفتم كه قصد ربودن فرزندش را 
نداشتم و فقط می خواستم از او آدرسی بپرسم اما باورش نشد.  سر 
همين درگير شديم كه پدر و پسر به صورت سطحی آسيب ديدند 

اما من قصد نداشتم باليی برسرشان بياورم.
متهم پس از اقرار به ضرب و شــتم، بازداشــت و روانه زندان شد. 
چند ماه بعد هم پرونده به صدور كيفرخواست منجر شد و متهم در 
دادگاه پای ميزمحاكمه رفت. با حكم دادگاه متهم به تحمل 4 ماه 
و نيم حبس و پرداخت ديه محكوم شد. گرچه دوران محكوميت 
او در همان سال 96به پايان رسيد اما او به دليل ناتوانی در پرداخت 
ديه همچنان پشت ميله های زندان ماند. حاال بيشتر از 5سال است 
كه در زندان است. تيم صلح و سازش دادسرای جنايی تهران با ورود 
به پرونده تصميم گرفت تا با كمك خيريــن و فراهم كردن مبلغ 
ديه، مقدمات آزادی او را فراهم كند. مبلغ ديه براساس نرخ امسال 
حدود 90ميليون تومان تعيين شد كه حدود 75ميليون تومان آن 
با كمك خيرين و تالش تيم صلح و سازش تهيه شده اما هنوز مرد 
جوان برای آزادی نياز به 15ميليــون تومان ديگر دارد. به همين 
دليل برای تهيه اين مبلغ از خيرين درخواست كمك شده و آنها 
می توانند برای كمك به اين جوان زندانی با شماره 66640619 

واحد صلح و سازش دادسرای جنايی تهران تماس بگيرند.

کشف ۷شمش طال در ترمينال غرب
مرد قاچاقچی كه همراه با 7شمش طال از جنوب كشور به تهران 
آمده بود در بدو ورود در ترمينال غرب دســتگير شد. به گزارش 
همشهری، روز گذشــته مأموران كالنتری۲09 تهران در پايانه 
مسافربری غرب به مردی با كوله پشتی مشكی مشكوك شدند.  
اين مرد با ديدن مأموران مسيرش را تغيير داد و همين باعث شد 
كه ماموران به سمتش بروند. او اما تالش كرد فرار كند اما در نهايت 
دستگير شد. ماموران در بازرسی از كوله پشتی متهم كه سنگين تر 
از حد معمول بود تعداد 7شمش طال به ارزش تقريبی 1۲ميليارد 
تومان كه به صورت قاچاق و بدون مجوز قانونی وارد كشور شده بود 
كشف كردند. سرهنگ جليل موقوفه ای،  رئيس پليس پيشگيری 
تهران بزرگ با اعالم جزئيات اين پرونده گفت:   متهم كه 4۲سال 
ســن دارد در بازجويی های اوليه به حمل طالی قاچاق از جنوب 
كشور به قصد تحويل در تهران اعتراف كرد. وی ادامه داد: هم اكنون 

متهم در بازداشت به سر می برد و تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

دستگيری شروری که اسلحه می ساخت
با دستگيری عامل تيراندازی به خودروی گشت پليس در جنوب 
شرق تهران، 8قبضه سالح گرم كه وی با استفاده از ضايعات فلزی  

ساخته بود، كشف شد.
به گزارش همشــهری، دوشــنبه گذشــته تيم گشــت يكی از 
كالنتری های جنوب شرق تهران در حوزه استحفاظی خود در حال 
گشتزنی بود كه ناگهان هدف شليك گلوله قرار گرفت. گلوله ها از 
سالح فردی ناشناس شــليك و پس از اصابت به خودروی گشت 
پليس باعث آســيب رســيدن به مأموران كالنتری شد. هر چند 
آسيبی كه به مأموران رســيده بود، جدی نبود اما از همان زمان 
تحقيقات برای شناسايی و دستگيری فرد تيرانداز شروع شد اما 

وی فراری شده و اثری از او نبود.
در حالی كه مأموران آسيب ديده مداوا شده بودند، مأموران پايگاه 
ششــم ســازمان اطالعات فرماندهی انتظامی تهران، تحقيقات 
گسترده برای دستگيری متهم را در دســتور كار خود قرار دادند. 
آنها در جريان بررســی های تخصصی موفق شــدند هويت فرد 
تيرانداز را شناســايی كنند.به اين ترتيب معلوم شد كه وی يكی 
از اشرار ســابقه دار اســت. در ادامه، مخفيگاه 
اين فرد در حوالــی خيابان نبرد شــمالی 
شناســايی و او در يك عمليــات  ضربتی و 
پيش از آنكه بتواند از اســلحه استفاده كند 
دستگير شد. ســرگرد محمد زيدی، 
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان 
اطالعات فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ با بيان ايــن خبر گفت: در 
بازرســی مخفيگاه متهــم تعداد 
8قبضه ســالح گرم دست ساز به 
همراه 31عدد فشــنگ وينچستر و 
۲دستگاه شبكه دستی )تاكی واكی( 
كشف شد. وی با اشــاره به سوابق 
متعدد فرد دســتگير شده تأكيد 
كرد: همه سالح هايی كه از مخفيگاه 
متهم كشف شد توسط خودش ساخته 
شده بود. بررســی ها نشان داد كه او با 
آموزش هايی كه فراگرفته بود به طرز 
ماهرانه ای با تلفيــق انواع ضايعات و 

ميله های آهنی، اسلحه ساخته بود.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان 
اطالعات فرماندهی انتظامی تهران 
گفت: متهم در ادامه به مرجع قضايی 
معرفی و با قرار قانونی راهی زندان 

شد.

كوتاه از حادثه

شهر انديشه شهريار نياز به مترو دارد
 بسياری از افرادی كه در شــهر انديشه ساكن هستند محل 
كارشان تهران است و مجبورند هر روز از جاده چيتگر تردد 
كنند. متأســفانه صبح ها وبعدازظهرها ترافيك سنگينی در 
اين جاده )شهريار، شهرقدس( از ميدان رضی آباد باال تا پل 
سپاه ايجاد می شود و رانندگان ساعت های زيادی اين ترافيك 
سنگين را تحمل می كنند. واقعا تحمل اين وضعيت آن هم 
برای هر روز هفته طاقت فرساســت. از مسئوالن درخواست 

داريم تا با ايجاد و راه اندازی مترو اين مشكل را حل كنند.
 يک شهروند از شهر انديشه شهريار

توليد و عرضه پوشاک وطنی نيازمند استاندارد است
 متأســفانه ما در كشــورمان اســتاندارد واحد و مشخصی 
برای توليد و عرضه پوشــاك و لباس نداريم.الزم اســت كه 
توليد كنندگان و طراحان ملزم به پيروی از يك الگوی تأييد 
شــده از نظر جنس، دوخت و مرغوبيت و همچنين رعايت و 
به كارگيری فرهنگ ايرانی-اسالمی و عرف جامعه در توليد و 
عرضه پوشاك باشند. اين كار موجب می شود كيفيت و توليد 
پوشاك باال رود و متعاقب آن به بازارهای جهانی راه پيدا كنيم. 
جهرمی از جهرم

مجوز استخدام پرستاران خانه نشين  چه شد؟
بعد از چند ســال بيكاری در ايام اوج كرونــا دعوت به كار و با 
قراردادهای 89روزه به اميد استخدام وادامه كار وعقد قرارداد 
مشغول به خدمت در خط مقدم شديم. با فروكش كردن موج 
كرونا همگی خانه نشين شــده و با وعده استخدام به محض 
صدور مجوز، همچنان در حال انتظاريــم. درحالی كه مكرر 
اعالم می شود بيمارستان ها با كمبود نيروی پرستار مواجه اند. 
سؤال اين است كه دليل تعلل مسئوالنی كه بايد پاسخگوی 
استخدام پرستاران باشند چيست و اين آقايان دقيقا چه مولفه 
و استانداردی را قبول دارند؟ بر چه اساسی مجوز استخدام اين 

دسته از پرستاران صادر نمی شود؟
پرستاران خانه نشين 

مســير رفت وآمد به محل دائمی نمايشگاه در اصفهان، 
نيازمند حمل ونقل عمومی است

 با جابه جا كردن و انتقال محل دائمی نمايشگاه های داخلی 
و بين المللی اصفهان از محل قديمی آن )خيابان های آبشار 
و مشتاق ســوم( به جاده كمربندی بزرگراه شرق اصفهان، 
دسترسی عموم مردم و عالقه مندان به آن به دليل دور شدن 
از شهر و بعد مسافت دشوار شده است. بهترين راهكار برای 
رفع اين مشكل به كارگيری وسايل حمل ونقل عمومی مثل 
اتوبوس و مترو در اين مســير اســت. اين كار از بار ترافيكی 
و مشــكالتی مانند افزايش آلودگی هوا به جهت استفاده از 
خودروی شــخصی جلوگيری می كند و از طرفی رفت وآمد 

برای بازديد كنندگان آسان می شود.
بليغيان از اصفهان 

باجه شارژ کارت متروی ايستگاه قيطريه، مجددا راه اندازی 
شود

 مدتی اســت كه به علت نامعلومی باجه شارژ كارت متروی 
ايستگاه قيطريه جمع شده است كه اين مسئله مسافران را به 
دردسر انداخته است. بارها شاهد بوده ام كه مسافران به علت 
نداشتن بليت يا شارژ نبودن كارت متروی شان مجبور به ترك 
ايستگاه و استفاده از تاكسی شده اند كه دراين وضعيت گرانی 
و تورم واقعا برای همه مقدور نيســت. خواهشمنديم هر چه 

زودتر اين باجه راه اندازی شود.
عبدی از تهران

بازار مسکن کی به ثبات می رسد؟
وضعيت بازار مسكن و نوسان قيمت ها در اين حوزه به قدری 
آشفته و غيرطبيعی است كه هيچ چشم اندازی برای اصالح 
آن ديده نمی شــود. با مبالغی كه صاحب خانه ها برای رهن 
دريافت می كنند در گذشته می شــد يك دستگاه آپارتمان 
خريد! خريــدن خانه هم كه تقريبا برای قشــر متوســط و 
ضعيف تبديل به رؤيا شده است.اين وضع تا كی ادامه دارد؟ 
افرادی مانند من كه يك حقوق بگير ســاده هســتند چطور 
 می توانند ســر ســال چند صد ميليون به مبلــغ رهن خانه

 اضافه كنند؟
سليمانی از کرج

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام کوتاه خوانندگانپيامك

تاوان سخت يك اشتباه بزرگ
فرهاد 34 ساله است و مي گويد از اشــتباهي که مرتکب شده به شدت پشيمان است. او 
مدعي است که به خاطر پول و تهيه وديعه مســکن، فريب حرف هاي شايان را خورده و 

بزرگترين اشتباه زندگيش را رقم زده است. 

چرا مي گويي فريب حرف هاي دوستت را خوردي؟
چون او به من اطمينان داد که هرگز گير نخواهيم افتاد. 6 ماه بود که در گوشم مي خواند تا جان 
دايي اش را بگيريم اما من مي ترسيدم. با اين حال آنقدر اصرار کرد تا اينکه قبول کردم و دستم 

به خون آلوده شد. 
چرا قبول کردي؟

شايان بچه محل قديمي من است. کودکي ما در يک محله و يک مدرسه گذشت؛  حدودا 30 سال 
با هم دوست بوديم. براي همين قبول کردم که با او همراه شوم. يک روز شايان به من گفت که 
پدربزرگش مولتي ميلياردر بوده و به تازگي فوت شده است. نمي دانم چه کاره بود اما آنطور که 
شايان مي گفت چندين ملک داشت. ظاهرا يکي از دايي هايش حاضر نمي شد انحصار وراثت 
انجام بدهد و ارثيه پدربزرگش را تقسيم کنند. شايان مي گفت يکي از کارت هاي پدربزرگش، 
پيش دايي اش است و حدود ۷00ميليون تومان در حسابش است. اما دايي اش همه اين دارايي ها 
را بلوکه کرده و حاضر به انحصار وراثت نمي شــود. فکر مي کنم که شايان نگران بود که مبادا 
دايي اش اين اموال را تصاحب کند. از طرفي مي خواست هرچه زودتر ارثيه پدربزرگش تقسيم 
شود و مادرش سهم خودش را بگيرد. براي همين به من گفت که اگر جان دايي اش را بگيريم، 

پول زيادي به او مي رسد و سهم من را مي دهد. او اطمينان داد که هرگز راز قتل فاش نمي شود.
چطور با اطمينان حرف مي زد؟

نمي دانم. من که تا به حال پايم به اداره پليس و دادسرا باز نشده بود که از اين جور چيزها سر در 
بياورم. من آدم آبروداري هستم، در يک آژانس هواپيمايي کار مي کردم و هيچ وقت نمي دانستم 
عاقبت کارم به اينجاها کشيده شود. شايان مي گفت که دايي اش هميشه با دوستانش در سفر 
است و اگر يک سال هم خبري از او نشود، کسي نگرانش نمي شود. او مي گفت هيچ کسي دنبال 
سرنوشت دايي اش نمي رود و همه فکر مي کنند از ايران رفته است. به همين دليل پيگير نخواهند 

شد و من هم حرف هايش را باور کردم. 
تو که گفتي شاغل بودي. پس چرا پيشنهاد دوستت را قبول کردي؟

من مستاجر بودم و صاحبخانه ام چندين برابر پول وديعه و اجاره را افزايش داده بود. من هم براي 
تمديد خانه نياز به پول داشتم و شايان به من گفت پس از کشتن دايي اش مي توانم ماشين مزدا 
3 او را بردارم. شايان مي گفت مي توانم ماشين را با سند سازي باالي يک ميليارد بفروشم و حتي 

به من وعده داد که پس از انحصار وراثت و تقسيم ارثيه، باز هم به من پول مي دهد.
از روز حادثه بگو، چطور نقشه قتل را اجرا کردي؟

شايان يک باغ ويال به مدت 2روز در اطراف تهران اجاره کرد. روز اول يک کارگر استخدام کرد 
تا در حياط يک گودال دفن کند. روز دوم با دايي اش تماس گرفت و به بهانه مهماني و دورهمي 
او را به باغ ويال کشاند. از لحظه اي که دايي شايان رسيد من دچار استرس شديد شدم. دست و 
پايم مي لرزيد و دلم مي خواست از آنجا خارج شوم. بعد از ناهار، شايان 3تا آبميوه درست کرد 
که داخل يکي از آنها سم ريخت. دايي اش ليوان  را سر کشيد و کمی بعد نيمه جان شد. شايان به 
آشپزخانه رفت و قمه اي برداشت و به من داد و گفت چند ضربه بزن. با اصرار او 2ضربه زدم و بعد

جسد را داخل گودال در حياط ويال انداختيم و روي آن را با خاک پوشانديم. 
بعد چه شد؟

شايان سوار ماشين خودش شد و من سوار ماشين مزدا3 دايي اش.  البته قبل از رفتن ويال را تميز 
کرديم و بعد از آنجا خارج شديم. من هم به سراغ مشتري بودم تا ماشين را بفروشم اما چون 

نتوانستم سندسازي کنم با قيمت خيلي پايين ماشين را دادم رفت. 
چقدر فروختي؟

150ميليون تومان! راستش هم مي ترسيدم ماشين مقتول زير پايم باشد و هم فرصت سندسازي 
و جعل نداشــتم. به يک نفرفروختم 150ميليون تومان. اما آنطور که بعدا فهميدم آن شخص، 
ماشين را به يک جاعل فروخت 300ميليون تومان و فرد جاعل با سند سازي ماشين مقتول را در 
بازار يک ميلياردو دويست ميليون تومان فروخت. درواقع از جنايتي که مرتکب شدم به جاي 

يک ميلياردتومان، 150ميليون تومان بيشتر گيرم نيامد!
چرا شايان تصميم به فرار گرفت؟

نمي دانم. بعد از چند روز به من در اينستاگرام پيام داد و متوجه شدم از ايران رفته است. هر 
وقت از او مي پرسيدم کجايي، جواب درست و حسابي به من نمي داد تا اينکه بازداشت شدم 
اما در اين مدت خيلي بد آوردم. دچار مشکالت مالي فراواني شده ام و آرامش در زندگي ام 
ندارم. از آن روز به بعــد عذاب وجدان رهايم نمي کند و هنوز باورم نمي شــود که به خاطر 

پول، آدم کشته ام. 

گفت و گو

قضات دادگاه کيفری حکم پرونده يکی از عوامل ناآرامی های نوشهر را صادر کردند

اعدام برای لیدر درگیری های نوشهر
يكی از عوامل ناآرامی های هفته های گذشته در نوشهر 

كه در جريان آن 5نفر جان خود را از دست داده و به داخلی
تعدادی از اماكن دولتی خسارت وارد شده بود، با رأی 

قاطع قضات دادگاه انقالب به اعدام محكوم شد.
به گزارش همشهری، به نقل از مركز رســانه قوه قضاييه، در حوادث 
و ناآرامی های شهرستان نوشهر خســارت های زيادی به جا گذاشته 
شد و به افراد زيادی آسيب رسيد. ازجمله 5نفر جان خود را از دست 
دادند و شماری از مأموران تامين امنيت نيز مجروح شدند. در جريان 
تحقيقات انجام شده معلوم شد جوانی به نام جواد روحی، ليدر گروهی 
از عامالن اين ناآرامی هاست و به تحريك و تشويق برای انجام اقدامات 
خشونت آميز دست زده است. به اين ترتيب وی دستگير و تحقيقات 
تكميلی در اين باره آغاز شد. بررسی های قضايی درباره اين متهم در 
شــرايطی با رعايت همه موازين شــرعی و قانونی ادامه داشت كه در 
روزهای اخير رسانه های معاند مدعی شــدند كه جواد روحی از حق 
دسترسی به وكيل محروم بوده است. در تحقيقات انجام شده معلوم 
شد كه اين متهم اقدامات مجرمانه قابل توجهی را در ناآرامی های نوشهر 
انجام داده است. در اين شرايط بود كه پرونده وی با صدور كيفرخواست 
به دادگاه انقالب اسالمي ساری فرستاده شد. براساس دادنامه صادره 
از سوی دادگاه انقالب، اتهامات وی از اين قرار است: افساد فی االرض از 
طريق ارتكاب جرم عليه امنيت داخلی كشور، احتراق و تخريب اموال 
به گونه ای كه موجب اخالل شــديد در نظم عمومی كشور و ناامنی و 
ورود خسارت عمده به اموال عمومی شده است، تخريب، ايجاد حريق و 
خرابكاری در اموال و تاسيسات مورد استفاده عمومی به منظور اخالل 
در نظم و امنيت جامعه، تحريك برخی از شهروندان به ايجاد ناامنی و 
اجتماع و تبانی برای ارتكاب جرم بر ضد امنيت داخلی كشور و ارتداد 
از طريق هتك حرمت به قرآن از طريق آتش زدن قرآن كريم و توهين 
به مقدســات امارات و قرائن موجود در پرونــده. همچنين اعترافات 
صريح متهم و گزارش ضابطان حاكی از آن است كه او در ساماندهی 
اغتشاشات حضور داشته و به عنوان ليدر در جمعيت اغتشاشگران ايفای 

نقش می كرده است.

قرآن سوزی در ميدان شهر
متهم در جريان اعترافات خود به نقش آفرينی جدی در اغتشاشــات 
اعتراف كرد و درباره آنچه اتفاق افتاده گفت:  چند روز قبل از اغتشاشات 
از شهرستان آمل به نوشهر آمدم. در روز ۲0 آذرماه 1401 متوجه شدم 
جمعيت به سمت ميدان آزادی نوشهر می آيند. در آن لحظه من داخل 
مغازه موبايل فروشی بودم كه به جمع پيوستم. يكی از خانم های حاضر 
در صحنه، قرآن كريم را به من داده بــود، من هم قرآن را داخل آتش 
انداختم و سوزاندم. جواد روحی درباره آتش زدن مقر پليس راهنمايی 
و رانندگی نيز گفت:  به اتفاق چند نفــر وارد مقر مأموران راهنمايی و 
رانندگی كه در مركز شهر قرار داشت شــديم و لوازم موجود در آن را 
به پايين پرتاب كرديم و پس از آن مقر مأموران راهنمايی و رانندگی 
آتش زده شد. شواهد به دست آمده همچنين نشان می دهد در حوادث 

شهرستان نوشهر كه جواد روحی ســركردگی گروهی از افراد حاضر 
در تجمع را برعهده داشته و شهروندان را تحريك و تشويق به آشوب 
می كرده است، متأسفانه 5 نفر جان خود را از دست داده اند و تعدادی از 

مأموران تامين امنيت نيز مجروح شده اند.

حکم اعدام
در همين حال حجت االســالم والمســلمين محمدصــادق اكبری، 
رئيس كل دادگســتری مازندران از برگزاری جلســات دادگاه و اخذ 
دفاعيات متهم و وكيل وی خبر داد و گفت: جواد روحی به اتهام افساد 
فی االرض در دادگاه بدوی به اعدام محكوم شده است. او ادامه داد: در 
پی ادعاهای مطرح شــده درخصوص پرونده جواد روحی از متهمان 
اغتشاشات اخير در شهرستان نوشــهر، اين فرد ليدری جمعيت در 
ميدان اصلی شهر را برعهده داشته و اقدامات مجرمانه قابل  توجهی در 
اغتشاشات انجام داده است.  او اقرار كرده كه در حمله اغتشاشگران به 
اماكن دولتی، نظامی، بانك ها و شهرداری حضور داشته و به اتفاق چند 
نفر وارد مقر راهنمايی و رانندگی در مركز شهر شده و مقر را تخريب و 
به آتش كشيده است. وی ادامه داد: متهم همچنين در جلسه دادگاه در 
مورد به آتش كشيدن قرآن كريم اقرار صريح داشته و علت ارتكاب جرم 
و شركت در اغتشاشات را ناشی از استفاده از مواد مخدر و قرص اعالم 
كرده است. با وجود اين براســاس رأی دادگاه، متهم در زمان ارتكاب 
جرم دارای اراده و قوه تميز بوده و سوءنيت وی در ارتكاب رفتار مجرمانه 
كامال محرز است. دفاعيات وی كه در زمان ارتكاب جرم، فاقد اراده بوده 
برابر تبصره ماده ۲18 قانون مجازات اسالمی برای دادگاه قابل پذيرش 
نيست. رئيس كل دادگستری استان مازندران همچنين درباره انتشار 
خبرهايی درباره اينكه متهم از حق داشتن وكيل محروم بوده نيز گفت: 
برای جواد روحی به دليل عدم معرفی وكيل در مرحله دادسرا و دادگاه، 
وكيل تسخيری انتخاب شد كه اين وكيل در دادگاه دفاعيات كاملی از 
موكلش انجام داد. او اما در مرحله تجديد نظرخواهی وكيل تعيينی به 
دادگاه معرفی كرده است. هرچند جواد روحی به اتهام افساد فی االرض 
و محاربه به اعدام محكوم شده است، اما اين رأی قابل فرجام خواهی در 

ديوان عالی كشور است.

آتش سوزی شرکت صنعتی 
4قربانی گرفت

آتش سوزی گســترده در يكی از شركت های 
توليدی شــهر صنعتی البرز، جان دست كم 
4نفر را گرفت و 4مصدوم بر جا گذاشــت. به 
گزارش همشــهری، اين حادثــه بعدازظهر 
ديروزدر شــركت البراتوارهای سيانس شهر 
صنعتی البــرز واقع در اســتان قزوين اتفاق 
افتاد. اميرحسين پور، مديرعامل آتش نشانی 
الوند گفت:  با حضور آتش نشــانان معلوم شد 
كه در اين حادثه 4نفر جان خود را از دســت 
داده و 4نفر نيز مصدوم شده اند. به گفته وی 
عمليــات اطفای حريق تا عصــر ديروز ادامه 
داشت و تيم های آتش نشانی موفق شدند آن 
را مهار كنند. بررسی علت وقوع آتش سوزی 

ادامه دارد. 

واژگونی مرگبار آمبوالنس 
واژگونی يك دستگاه آمبوالنس در آزادراه باعث 

پرتاب يكی از سرنشينان آن به بيرون شد 
و جان او را گرفت. به گزارش همشهری، 
ساعت 19:۲0دقيقه دوشنبه به مركز 
اورژانس قزوين خبر رسيد كه در آزادراه 
رشت - قزوين، يك دستگاه آمبوالنس 
خصوصی كه مربوط به تهــران بود به 

داليل نامعلومی واژگون شــده است. با 
حضور نيروهای اورژانــس در محل حادثه 

معلوم شد كه  اين آمبوالنس ۲سرنشين داشته 
است، يكی از آنها دچار آسيب به ســتون فقرات و اندام ها شده بود كه تحت 
درمان قرار گرفت. دومين سرنشين جوانی ۲8ساله بود كه به علت پرت شدن به 
بيرون از آمبوالنس و شدت جراحات وارده جانش را از دست داده بود. به گفته 
رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت های پزشــكی استان قزوين، مصدوم 
حادثه به بيمارستان رجايی قزوين منتقل شد و  بررسی های كارشناسی برای 

مشخص شدن علت واژگونی آمبوالنس ادامه دارد.

پسر جوان بر سر ارثيه، دايي اش را به قتل رساند

تماس تلفنی از ترکيه برای اعتراف به قتل 


