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 تکرار سيالب بي تدبيري 
در 8 استان

ويديوي گريه هاي بي امان پيرزن ماهش�هري كه به دليل جاري شدن سيالب 
درخواست كمك مي كند، مدام در شبكه هاي اجتماعي دست به دست مي شود. او 
با گريه مي گويد: »مردم توي آبند، جاي شان خيس است، جايي نداريم كه برويم، 
خانه هايمان و اتاق هايمان را آبگرفته و هرچه آب را بيرون مي زنيم دوباره باران 
مي آيد. چرا كسي به فكر اين روزها نبود؟ چرا كسي نهرها را اليروبي نكرد... .«

اين ويدئو و ويدئوهاي بيش��تر كه نشان از زير آب رفتن ش��هرهاي زيادي در هشت 
استان كشور دارد، حكايت از بي تدبيري هايي دارد كه راه عالج آن وجود داشت، اما 
دولتمردان به آن توجه نكردند به طوري كه بارش باران هاي سيل آسا از دو روز قبل 
هشت استان خوزستان، ايالم، بوشهر، فارس، قزوين، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان 
و لرستان را در بر گرفت و منجر به سيل و آبگرفتگي شد. بيشترين حجم بارش اما در 
خوزستان اتفاق افتاد به طوري كه موجب به زير رفتن محالت بسياري از شهرهاي 
ماهشهر، اهواز، آبادان، رامشير، خرمش��هر، ايذه و كارون شد و طغيان رودخانه هاي 
فصلي را هم به همراه داش��ت. گزارش ها حكايت از ورود آب به تع��دادي از منازل، 
خاموشي يا فرورفتن خودروها در آب، اختالل در حركت وسايل نقليه و در راه ماندن 
بسياري از شهروندان دارد. اين اتفاق ها در حالي رقم خورده كه مسئوالن استانداري 
خوزس��تان در خصوص عدم بروز آبگرفتگي وعده داده بودند، اما بارش باران نشان 
داد كه چگونه خانه هاي مردم دوباره زير آب رفت. آنگونه كه مهر گزارش داده است 
»غالمرضا شريعتي« اس��تاندار خوزستان ۱۱ آبان ماه امس��ال، گفته بود اقدام هاي 
اساسي و مطالعه شده در نقاط مختلف اهواز و ش��هر كارون توسط آب و فاضالب و 
شهرداري در رابطه با مشكل آب هاي سطحي انجام شده و به دليل به روزرساني و انجام 
اقدام هاي اساسي و اليروبي هاي گسترده بي شك اگر با بارندگي مواجه شويم، شاهد 
شرايط آبگرفتگي نخواهيم بود. اين در حالي است كه به طور دقيق همين مناطق كه 
استاندار از آنها نام برده است نه تنها با آبگرفتگي شديد مواجه شدند، بلكه آب وارد 

منازل مردم شد و خسارت هاي فراواني به آنان وارد كرد. 
با اين حال در بارش هاي صورت گرفته ش��هرهاي زير مجموعه ماهشهر بيشترين 
حجم آبگرفتگي را به خود ديدند و ش��هرهاي بندر امام خمين��ي و جراحي با حجم 
بي سابقه اي از آب مواجه شدند. با اينكه بندر امام خميني در كنار دريا و شهر جراحی 
در كنار رودخانه جراحي هستند، اين حجم از آبگرفتگي نشان از بي برنامگي محض 
مسئوالن براي كنترل آب هاي سطحي دارد. از س��وي ديگر بارش قابل توجه باران 

توسط هواشناسي پيش بيني شده بود. 
    در حوزه امداد

علي خدادادي، مديرعامل جمعيت هالل احمر اس��تان خوزس��تان درباره وضعيت 
امدادرساني گفت: به يك هزار و ۲۱۲ خانوار امداد رساني شده و چهار مركز اسكان در 
استان نيز برپا شد. وي افزود: ۱۰۸ امدادگر و نجاتگر اين جمعيت بي وقفه در حال ارائه 
خدمت و امداد رساني به مردم استان خوزستان هستند. با توجه به شدت بارش ها، 
چهار مركز اسكان در شهرهاي ماهشهر، شهيد چمران و بندر امام خميني برپا شد و 

۲۵۵ نفر نيز تاكنون در اين مراكز اسكان يافته اند. 
 به دنبال جاري شدن سيالب در آبادان عبور و مرور مختل شد. بيشتر آبگرفتگي ها 
ناشي از فرسوده بودن سيس��تم فاضالب شهري و نداشتن سيس��تم دفع آب هاي 
سطحي فعال است كه بعد از هر بارندگي تا چندين روز آبگرفتگي طوالني را در شهر 
رقم مي زند. در شهرستان شادگان هم بارش باران هاي سيالآسا آبگرفتگي معابر را به 
همراه داشت كه اميدصبري پور، سرپرست فرمانداري اين شهر گفته اميدوار است 

كه تا سه روز آينده آبگرفتگي ها تخليه شود. 
اميد بن عباس، مديركل مديريت بحران خوزستان هم به ايسنا گفت كه آبگرفتگي 
در شهرستان هاي اهواز، ماهشهر، اميديه و رامش��ير اتفاق افتاده كه عبور و مرور را 
مختل كرد و منجر به مسدود شدن جاده هاي دسترسي به روستاها شد. وي با اشاره 
به آبگرفتگي ش��هر چمران و بندر امام در شهرستان ماهش��هر افزود: در حال حاضر 
وضعيت آبگرفتگي در شهر چمران نسبت به بندر امام)ره( بهتر است و بخش زيادي 
از آب از شهر چمران خارج شده است. تجهيزات مورد نياز توسط شركت ملي حفاري 
و دس��تگاه هاي اجرايي در اختيار اين ش��هر قرار گرفت تا آب با سرعت تخليه شود. 
وي درباره آبگرفتگي اهواز هم گفت: در حال حاضر به جز منطقه ۶ و ۸ و بخش��ي از 
منطقه ۴، در ساير نقاط شهر اهواز مورد خاصي از آبگرفتگي در معابر اصلي نداريم و 

در ساير نقاط تنها آبگرفتگي كاسه اي وجود دارد.

دو م�رد تبه�كار ك�ه ب�راي زورگي�ري از 
رانن�دگان عب�وري بزرگراه ه�اي ته�ران، 
خودروي آنها را با ميخ هاي  سه پر آهني پنچر 
مي كردند س�رانجام به دام پلي�س افتادند. 
به گزارش جوان،  سرهنگ جليل موقوفه اي، رئيس 
پليس پيشگيري پايتخت توضيح داد: چندي قبل 
شكايت هاي مشابهي درباره زورگيري از رانندگاني 
كه در حال عبور از بزرگراه شهيد كاظمي بودند به 
مأموران پليس تهران گزارش شد. يكي از شاكيان 
توضيح داد: ساعتي قبل وقتي از مسير فرعي وارد 
بزرگراه شهيد كاظمي شدم متوجه شدم كه در 
سطح بزرگراه مقدار زيادي ميخ هاي آهني سه پر 
نوك تيز ريخته است. به خاطر سرعتي كه داشتم 
ناخواسته از روي ميخ ها عبور كردم. در حالي كه 
از اين اتفاق به ش��دت ناراحت بودم و هرلحظه 
احتمال وقوع حادثه وجود داش��ت ب��ه ناچار در 
حاشيه بزرگراه توقف كردم و متوجه شدم كه يكي 
از الستيك هايم پاره شده است. بعد چرخ زاپاس 
و آچار چرخ را از صندوق عقب برداشتم و مشغول 
تعويض الستيك بودم كه ناگهان مردي مسلح را 
باالي سرم ديدم. او با تهديد خواست كه پول، لوازم 
گرانقيمت و گوشي تلفن همراهم را به او بدهم. در 
حالي كه به شدت ترسيده بودم به درخواستش 
عمل كردم و هر چه همراهم بود تسليم او كردم. 
آن مرد سپس آچار چرخ و الستيك زاپاس من 
را برداشت و به طرف پل عبوري حاشيه بزرگراه 

دويد و سوار خودرويي كه منتظرش بود، شد و از 
محل دور شد. 

در حالي كه ش��كايت هاي مطرح شده در حال 
افزايش بود و احتمال می رفت حوادث خونينی 
رقم بخورد  تيمي از مأموران ضربت سركالنتري 
دهم و مأموران عمليات كالنتري خاني آباد مأمور 
رسيدگي به پرونده شدند. مأموران با كمين در 
محل هايي كه احتمال مي رفت سارقان در آنجا 
حاضر شوند شروع به گشت زني كردند تا اينكه 
ساعت ۲۰ شامگاه هشتم آذر ماه اولين سرنخ به 
دس��ت مأموران پليس افتاد. آنها هنگام كنترل 
يكي از مسيرهاي ورود به بزرگراه شهيد كاظمي 
متوجه دو موتورسوار روي يكي از پل ها شدند كه 
بعد از پرسه زني در محل، ترك نشين پياده شد و 
مقداري ميخ هاي سه پري در سطح بزرگراه رها 
كرد و روي پل بازگش��ت تا بعد از عبور خودرو و 
پنجر شدن چرخ هايش نقشه زورگيري از راننده 
را اجرا كنند. بع��د از آن بود كه مأموران پليس با 
حضور در دو طرف پل، راه سارقان را بسته و موفق 
شدند هر دو را بازداشت كنند. مأموران پليس در 
بازرسي از دو متهم سالح كمري قالبي و مقدار 

زيادي ميخ هاي سه پر كشف كردند. 
دو متهم وقت��ي م��ورد بازجويي ق��رار گرفتند 
زورگيري از رانندگان را انكار كردند و مدعي شدند 
كه ميخ هاي سه پر كشف شده ضايعات است. آنها 
همچنين شواهد پليس درباره حضور در سطح 

بزرگراه و رها كردن ميخ ها را هم انكار كردند. دو 
متهم اما در مواجهه حضوري با شاكيان چاره اي 
جز اعتراف به جرمشان نداشتند. يكي از متهمان 
گفت:  ما اهل يكي از ش��هرهاي اط��راف تهران 
هستيم. يكماه قبل بود كه تصميم گرفتيم به اين 
ش��يوه از رانندگان زورگيري كنيم، براي همين 
با موتورسيكلت يا خودروي شخصي مان راهي 
تهران مي شديم. در محلي خلوت كنار بزرگراه هاي 
جنوب تهران كمين مي كرديم و ميخ هاي آهني را 
در سطح بزرگراه مي ريختيم تا خودروهاي عبوري 
پنچر شوند. وقتي خودرويي پنچر مي شد و كنار 
بزرگراه توقف مي كرد با اسلحه قالبي كه داشتيم 

راننده را تهديد و اموالش را سرقت مي كرديم تا 
اينكه بازداشت شديم. متهم گفت: در اين مدت 
از ۴۰ نفر به اي��ن ش��يوه در بزرگراه هاي جنوب 
تهران زورگيري كرده ايم. با اعتراف دو متهم به 
زورگيري هاي سريالي مأموران پليس در بازرسي 
از مخفيگاه آنها ۱۶ گوشي تلفن همراه، تعدادي 
لوازم پنچرگيري خودرو، كيف پ��ول و مدارك 

هويتي شاكيان را كشف كردند. 
 س��رهنگ جلي��ل موقوف��ه اي، رئي��س پليس 
پيشگيري پايتخت گفت: در حال حاضر ۱۵نفر 
از شاكيان شناسايي شده و تحقيقات براي كشف 

جرائم بيشتر متهمان در جريان است. 

درخواست قصاص   
براي بچه محل

مردي ك�ه به خاطر چش�م در چش�م ش�دن، 
چش�م يكي از بچه محل هايش را كور كرده بود 
با درخواست قصاص از سوي شاكي مواجه شد. 
به گزارش جوان، مهر سال گذشته مأموران پليس 
از درگيري خونين در يك��ي از محله هاي نظام آباد 
باخبر و راهي محل شدند. اولين بررسي ها نشان داد 
در آن درگيري جوان ۲۳ساله به نام  محمد از ناحيه 

چشم زخمي و راهي بيمارستان شده است. 
تحقيقات در اي��ن زمينه ادامه داش��ت ت��ا اينكه 
مأموران دريافتند يكي از چشمان مرد جوان تخليه 
شده اس��ت. محمد بعد از ترخيص از بيمارس��تان 
از دو مرد جوان ش��كايت ك��رد و در توضيح گفت: 
شب حادثه براي تماشاي دس��ته عزاداري محرم 
به خياباني كه دسته هاي زيادي رد مي شد، رفتم. 
بعد از ساعتي با داريوش و بهروز روبه رو شدم. آنها 
از بچه هاي محل بودند.  لحظاتي به هم نگاه كرديم 
و همين نگاه به درگيري كش��يد. در آن درگيري 
آنها حمله كردند و ناگهان بهروز با چاقو يك ضربه 
به چشمم زد. بالفاصله راهي بيمارستان شدم، اما 
بي فايده بود و چشم راستم تخليه شد.  از داريوش و 

بهروز شكايت دارم. 
بعد از اين توضيحات دو مرد جوان بازداشت شدند و 
تحت بازجويي قرار گرفتند. داريوش در بازجويي ها 
مدعي ش��د فقط براي ميانجيگري وارد درگيري 
شده  بود و صدمه اي به شاكي نزده است، اما بهروز 
با تأييد توضيحات داريوش به جرمش اقرار كرد و 

راهي زندان شد. 
پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري يك 
استان تهران فرستاده شد و در اولين جلسه محاكمه 

روي ميز هيئت قضايي شعبه دهم قرار گرفت. 
بعد از اعالم رسميت جلسه، شاكي در جايگاه ايستاد 
و بعد از طرح شكايتش گفت: آن شب نمي خواستم 
درگيري باال بگيرد اما بهروز ناگهان دست به چاقو 
شد و ضربه اي به چش��مم زد. حاال در اوايل جواني 
چشم راستم را از دست داده ام و اين موضوع تأثير 
بدي روي زندگي ام گذاشته است. به همين خاطر 

براي متهم درخواست قصاص دارم. 
سپس متهم در جايگاه ويژه  ايستاد و گفت: با شاكي 
قباًل اختالف داشتم به همين خاطر آن شب وقتي 
چشم در چشم ش��ديم  به خاطر كينه اي كه از هم 
داشتيم كار به درگيري رسيد. در آن درگيري براي 
اينكه او را بترسانم دست به چاقو شدم اما ضربه اي 
به صورتش نزدم. در آن درگيري چند نفر ديگر هم 
بودند و ممكن اس��ت يكي از آنها با چاقو به صورت 

شاكي ضربه زده باشد. 
در پايان هيئت قضايي وارد شور شد. 

آگهى مفقودي 

 S1412285007197 1809826 

آگهى مفقودي 

 2491320 
118870

اعتراف صاحب رستوران به قتل مرد روستايي 
صاحب رس�توران كوهس�تاني كه متهم اس�ت پيرمرد 
روستايي را در كوه هاي امامزاده داوود به قتل رسانده است، 
مدع�ي ش�د مقت�ول مش�تريانش را ف�راري م�ي داد. 
به گزارش جوان، س��اعت ۱۲:۳۰ روز دوشنبه دوازدهم آبان 
امسال مرد كشاورزي هنگام عبور از كوه هاي اطراف روستاي 
ورديج واريش متوجه پيكر مردي در ته دره ش��د كه احتمال 
مي رفت از بلندي سقوط كرده باشد. مرد كشاورز وقتي به ته 
دره رفت با جس��د خونين هم محلي اش كه مرد ۸۴ ساله اي 
به نام ايوب بود روبه رو ش��د كه حكايت از آن داشت به طرز 
مرموزي به قتل رسيده است. بنابراين مأموران كالنتري ۱۸۱ 
وردآورد را از ماجرا با خبر كرد. س��اعتي بعد مأموران همراه 
قاضي ساسان غالمي، بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي 
تهران و تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي در محل 

به تحقيق پرداختند. 
بررسي هاي مأموران پليس نش��ان داد ايوب هر روز از محل 
زندگي اش در روستا با پاي پياده راهي خانه يكي از پسرانش 
كه در نزديكي وردآورد مي شده اس��ت و روز قبل هم در راه 
خانه پسرش بوده كه به طرز مرموزي داخل كوهستان به قتل 
مي رسد. از سوي ديگر مشخص شد در نزديك محل كشف 
جسد رستوران كوهستاني قرار دارد كه مرد روستايي همراه 
دو شريك شهري اش و دو ش��اگردش آنجا را اداره مي كند. 
مأموران پلي��س در بررس��ي هاي بعدي دريافتن��د مقتول 
هميشه به اين رستوران مي رفته و ساعتي در آنجا بوده و بعد 
آنجا را ترك مي كرده اس��ت و روز حادثه ه��م در آن نزديكي 

ديده شده اس��ت. س��پس كارآگاهان جنايي راهي رستوران 
شدند و از شريك رس��توران به نام فرامرز و دو شاگردش به 
نام هاي بشير و اختر كه در آنجا حضور داشتند تحقيق كردند. 
فرامرز در بازجويي ها مدعي شد كه مرد روستايي روز حادثه 
به رستوران آنها آمده و پس از خوردن چايي و مقداري غذا از 
آنجا رفته است و ديگر از او خبر ندارد. فرامرز و دو شاگردش در 
تحقيقات بعدي قصد داشتند با تناقض گويي مأموران پليس 
را فريب دهند كه به دس��تور قاضي غالمي بازداشت شد و به 

اداره پليس منتقل شدند. 
   دستگيري قاتل 

سه متهم در بازجويي هاي بعدي جرم خود را انكار كردند، اما 
در نهايت پس از گذشت حدود يكماه از حادثه مدعي شدند كه 
روز حادثه صاحب اصلي رستوران كه منصور نام دارد ايوب را با 

خودش از رستوران بيرون برده و ديگر از او خبر نداشته اند.
با اعتراف متهم��ان، مأموران پليس روز يكش��نبه منصور را 
به عنوان مظنون در قتل داخل رس��تورانش بازداش��ت و به 
پليس آگاهي منتقل كردند. مته��م در بازجويي ها جرم خود 
را انكار كرد، اما صبح ديروز كه براي تحقيق به دادسراي امور 
جنايي منتقل شد، مقابل قاضي ساسان غالمي به قتل ايوب 
اعتراف كرد و مدعي شد كه مرد سالخورده را به دستور فرامرز 
به قتل رسانده اس��ت. متهم در ادامه براي تحقيقات بيشتر و 
روشن ش��دن زواياي پنهان اين حادثه در اختيار كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهي ق��رار گرفت. تحقيق��ات از متهمان 

ادامه دارد. 

درخواست اشد مجازات براي مأمور كتك زن شهرداري
مأم�ور پيمانكار ش�هرداري كه متهم اس�ت 
م�رد ضايع�ات جم�ع ك�ن را ه�دف ض�رب 
و ج�رح ق�رار داده ب�ا درخواس�ت اش�د 
مج�ازات از س�وي ش�اكي مواج�ه ش�د. 
به گزارش جوان، چندي قبل مرد جواني به نام 
احمد با مراجعه به اداره پليس از يكي از كارگران 
شركت پيمانكاري شهرداري به اتهام آدم ربايي و 
ضرب و جرح شكايت كرد. او گفت: مدتي است 
براي كار از شهرس��تان به ته��ران آمده بودم، اما 
شغل مناسبي پيدا نكردم تا اينكه تصميم گرفتم 

با جمع كردن ضايعات درآمدي كسب كنم. 
شاكي ادامه داد: چند روز قبل در حال جمع آوري 
ضايعات از س��طل زباله بودم كه م��ردي به نام 

منوچهر جلو آمدم و خودش را يكي از كارگران 
شهرداري معرفي كرد.  او گفت كه از طرف يكي 
از ش��ركت هاي پيمانكار شهرداري حكمي دارد 
كه طب��ق آن اف��راد در اين ش��رايط كرونا حق 
جمع آوري زباله را ندارند. براي اثبات حرفش از 
او خواستم حكمش را نشان دهد، اما طفره رفت. 
وقتي اهميتي به حرفش ندادم عصباني شد و با 
كتك مرا به زور سوار ماش��ين كرد و به شركت 
پيمانكاري برد. در آن شركت آنها برگه اي نشان 
دادند و گفتند طبق آن حق جمع آوري ضايعات را 
ندارم. وقتي از آنجا بيرون آمدم بخاطر كتك هاي 
منوچهر به بيمارس��تان رفت��م و چند روز تحت 

درمان بودم. 

بعد از طرح اين شكايت، مأموران به شركت مورد 
نظر رفتند و با ديدن حكمي كه شاكي ادعا كرده 
بود، دريافتند حكم  جعلي و ساختگي است. به اين 
ترتيب كارگر شهري به اتهام آدم ربايي و ضرب و 
جرح بازداشت شد و پرونده نيز بعد از كامل شدن 
تحقيقات به دادگاه كيفري يك اس��تان تهران 
فرستاده شد. متهم در حالي كه با قرار وثيقه آزاد 
بود، مقابل هيئت قضايي شعبه پنجم دادگاه قرار 
گرفت. ابتداي جلسه ش��اكي با طرح شكايتش 

درخواست اشد مجازات كرد. 
در ادامه متهم در جايگاه ايس��تاد و گفت: چند 
سالي بود در آن شركت مشغول كار بودم. روزي 
صاحب شركت با نشان دادن حكمي به من و چند 

كارگر ديگر گفت به خاطر شرايط كرونا كسي حق 
ندارد از داخل زباله ها ضايعات جمع آوري كند. او 
از ما خواست هر وقت كسي را در حال جمع آوري 

ديديم، طبق آن حكم اجازه كار ندهيم. 
متهم ادامه داد: آن روز حين مأموريت به سرويس 
بهداشتي پاركي رفته بودم. از آنجا برمي گشتم كه 
ديدم شاكي در حال جمع آوري ضايعات است. 
جلو رفتم و به او تذكر دادم ام��ا او اهميتي نداد. 
ناچار شدم او را سوار ماش��ين كنم و به شركت 
ببرم. باور كنيد، نمي دانس��تم حكم ساختگي و 
جعلي است به همين خاطر احساس وظيفه كردم 
تا دستورات شركت را انجام دهم. در پايان هيئت 

قضايي جهت صدور رأي وارد شور شد. 

راهزني در بزرگراه ها 
 با ايجاد حادثه مرگبار

 صاحب اصلي رستوران شما هستيد ؟ 
بله، حدود ۲۰ سال قبل من و برادرم اين رستوران 
كوهستاني را در حدود ۴ كيلومتري روستايمان 
افتتاح كرديم. البته از هم��ان ابتدا من مديريت 
رستوران را به عهده داشتم و برادرم زياد دخالت 

نمي كرد و بيشتر گوسفند داري مي كرد. 
مقتول را مي شناختي ؟ 

بله، او هم روستايي من بود. 
با او اختالف مالي داشتي ؟ 

نه، من با او حساب كتابي و اختالفي نداشتم. 
پس چرا او را به قتل رساندي ؟ 

از دست كارهاي او خسته شده بوديم. او هميشه 
مزاحم ما بود و ما را از كار و كاس��بي انداخته بود 
و هر وقت هم به او اعتراض مي كرديم ش��روع به 

فحاشي مي كرد. 

بيشتر توضيح بده.
رس��توران ما با توجه به موقعي��ت مكاني اش 
مشتريان زيادي داش��ت و درآمد ما هم خوب 
بود، به طوري كه قبل از بيماري كرونا فرامرز و 
يكي از دوستانش كه براي تفريح به رستوران ما 
آمده بودند، پيشنهاد دادند با من شريك شوند 
و من هم قبول كردم. اما بعد از كرونا مشتريان 
ما هم مثل ديگر رستوران ها كم شد، اما باز هم 
ما مشتري داشتيم و افرادي بودند كه به خاطر 
كرونا براي تفريح به كوهس��تان مي آمدند. از 
طرفي هم ايوب از ۱۵ سال قبل به رستوران ما 
رفت و آمد داش��ت و اين اواخر هم كه هميشه 
داخل جاده و كوهس��تان در رفت و آمد بود  به 
رستوران ما مي آمد. او سر وضع خوبي نداشت 
و بهداشت را هم رعايت نمي كرد به طوري كه 
هر زماني به رس��توران مي آمد، مشتريان ما از 

رستوران بيرون مي رفتند. رفت و آمد او باعث 
شده بود كه ما همان تعداد مشتريان اندكمان 
را هم از دس��ت بدهيم به همي��ن خاطر چند 
باري به او گفتيم كه به رس��توران ما نيايد، اما 
او نه تنها به حرف ما گ��وش نمي داد كه پيش 
مشتريان شروع به فحاش��ي مي كرد. ما حتي 
به خانواده اش هم گفته بوديم كه اجازه ندهند 
پدرشان به رستوران ما بيايد اما فايده اي نداشت 
و مزاحمت هاي او ادامه داش��ت تا اينكه نقشه 

قتل او را طراحي كرديم. 
يعني ش�ما و فرامرز تصميم به قتل او 

گرفتيد ؟ 
بله، فرامرز به من گفت كه بايد او را گم و گور كنيم و 
روز حادثه هم از من خواست كه او را به جايي ببرم 

و گم و گورش كنم. 
درباره روز حادثه توضيح بده.

آن روز ايوب مثل هميشه به رستوران ما آمد كه از 
او خواستيم برود، اما دوباره فحاشي كرد كه فرامرز 
گفت »ببرش گمش كن«. پس از اين اختر شاگرد 
رستوران او را به ته دره برد و  به رستوران برگشت و 
من به ته دره رفتم و از او خواستم ديگر به رستوران 
بر نگردد كه به من فحش داد و من هم با س��نگ 

ضربه اي به سرش زدم و به قتل رسيد. 
بعد كجا رفتي ؟ 

پس از قتل به رستوران رفتم و به فرامرز گفتم كه 
كارش را تمام كردم و قرار شد من چند روزي در 

خانه استراحت كنم كه به خانه ام رفتم. 
پس از قتل به محل حادثه برنگشتي ؟ 

نه، واقعيتش من از مرده مي ترسم. 
عذاب وجدان داشتي ؟ 

بله، ع��ذاب وجدان داش��تم ام��ا از ترس تحمل 
مي كردم و االن هم خيلي پشيمان هستم.

گفت وگو با متهم

3 كشته در ورود 
مرگبار غول آهني 

به خانه مسکوني
ورود كامي�ون ب�ه س�اختمان مس�كوني در 
شهرس�تان پردي�س سه كش�ته و دو زخمي 

برجاي گذاشت. 
مجتبي خالدي، رئيس اورژانس كشور گفت: ساعت 
۹:۴۵ صبح ديروز خبر رسيد كه ورود كاميون به 
يك خانه وياليي در روستاي »باغكمش« پرديس 
حادثه ساز ش��ده است. بررس��ي  ها حكايت از اين 
داشت كه كاميون با سرعت زياد وارد روستا شده و 
بعد از برخورد با خانه وياليي متوقف شده است. در 
اولين گام مشخص ش��د  راننده ۳۸ ساله به همراه 
كمك راننده ۵۰ س��اله و كودكي هفت ساله كه از 
ساكنان خانه بود به علت شدت جراحت جانشان 
را از دس��ت داده اند. همچنين مش��خص شد دو 
عضو ديگر خانواده كه مردي ۴۲ س��اله و كودكي 
پنج ساله بودند به شدت دچار جراحت شده اند كه 
با امداد هوايي به بيمارستان منتقل شدند. وضعيت 
دو مجروح  وخيم اعالم شده است. علت بروز حادثه 

در دست بررسي است.


