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دایی کینه جو اجساد خواهر و 
خواهرزاده هایش را در چاه 20 متری رها کرد

]شهروند[ خبر که رسید، بالفاصله راهی محل حادثه شدند. مرگ 
مشکوک چهار عضو یک خانواده روستایی آن قدر تکان دهنده بود که 
گاهی راهی صحنه جرم کرد. مهرستان  فرماندار را همراه با تیم جنایی آ
بدون  شهری  است.  سیستان وبلوچستان  استان  شهر  آرام ترین 
حاشیه و جنجال تا جایی که فرماندار آنجا می گوید برای نخستین بار 
خ داده است.  است که در طول مدت خدمتش چنین حادثه هولناکی ر
قتل زنی چهل وپنج ساله همراه پسر شانزده ساله و دو دختر یازده و 
سیزده ساله آن هم توسط دایی مثل بمب در این شهرستان و مناطق 
اطراف صدا کرد و حاال همه مردم مهرستان از این حادثه دلخراش شوکه 
شده اند. تقریبا همه مهرستانی ها درباره این جنایت صحبت می کنند، 
از اجسادی که داخل چاه رها شدند تا علت و انگیزه این جنایت که گفته 

می شود اختالف مالی 10 میلیون تومان بوده است. 
پلیس وقتی وارد خانه شد، با راهنمایی اقوام این خانواده به محل 
اختفای اجساد رفت. ابراهیم، آتنا و فاطمه همراه »شه بی بی« کنار هم 
آرمیده بودند. شب بود و به زحمت و با کمک چراغ قوه انتهای این چاه 
20 متری دیده می شد، باالخره آتش نشانی اجساد را از چاه بیرون کشید. 
12 ساعت  محمد دهواری می گوید ظاهر اجساد نشان می داد حدود 
بیشتر از مرگ آنها نمی گذشت. با این حال مشخص شدن علت و زمان 
دقیق مرگ نیاز به بررسی های بیشتری داشت. با دستور قضائی هر چهار 
جسد به پزشکی قانونی منتقل شدند. با توجه به حساسیت موضوع 
تیم جنایی تحقیقاتش را از همان محل حادثه و اقوام این خانواده آغاز 
به  را  موضوع  خودش  که  میانسال  مردی  خانواده،  بزرگ تر  برادر  کرد. 
پلیس اطالع داده بود، به عنوان نخستین مظنون از سوی پلیس مورد 

بازجویی قرار گرفت.
 او در اظهاراتش به مأموران گفت: »برای دیدن  خواهرم  به خانه او 
آمدم، اما آنها خانه نبودند و همین باعث نگرانی من شد. باالخره پس 
از چند ساعت جست وجو با کمک اقوام و همسایه ها، برادر کوچک ترم 
پیکر خواهرم را درون چاه پیدا کرد و بعد هم بالفاصله با پلیس تماس 
پلیس  که  نبود  خاصی  چیز  بزرگ تر  برادر  صحبت های  در  گرفتیم.« 
ظاهرا  که  کسی  همان  کوچک تر  برادر  مقابل  در  اما  کند،  مشکوک  را 
برخورد  همان  از  بود،   کرده  پیدا  را  خواهرزاده هایش  و  خواهر  جسد 
اول با مأموران نگرانی و اضطراب خاصی داشت. فرماندار مهرستان به 
»شهروند« می گوید: »وقتی تیم بازجویی سراغ برادر کوچک تر رفت، نوع 
صحبت کردنش و تناقضات زیادی که در کالمش بود، شک مأموران 
را بیشتر کرد و همین مسأله باعث شد با هماهنگی مقام قضائی او به 
صورت موقت بازداشت شود.«  این مرد بیست وهشت ساله وقتی 
گاهی رسید، خیلی زود به جرمش اعتراف کرد.  آ پایش به مقر پلیس 

برنج  قرص  با  ابتدا  را  فرزندانش  و  خواهرش  که  گفت  مأموران  به  او 
مسموم کرده و سپس وقتی از مرگ آنان مطمئن شده، اجساد را داخل 
را در بررسی این  تا با صحنه سازی بتواند مأموران  چاه انداخته است 
پرونده از واقعیت ماجرا منحرف کند. فرماندار مهرستان که از نزدیک 
در جریان این پرونده بود، درباره اظهارات متهم پرونده گفت: »ظاهرا 
اختالف مالی انگیزه این جنایت بوده، اما با توجه به قصاوتی که در این 
خ داده، پلیس همچنان درحال بررسی سایر ابعاد احتمالی این  حادثه ر
پرونده است، ضمن آنکه متهم سابقه دار نیست و اعتیاد هم ندارد.« به 
گفته دهواری اقرار متهم به این جنایت هولناک شوک بزرگی برای مردم 
این منطقه بود: »در این شهرستان برخالف شهرستان دیگر استان، 
 آرامش خاصی حکمفرماست. چنین حوادثی در این منطقه اصال سابقه

 نداشته است.«
اما اینکه چطور دایی جوان توانسته دست به چنین اقدام هولناکی 
بزند، پرسشی است که یکی از اقوام نزدیک این خانواده در گفت وگو با 
»شهروند« به آن پاسخ می دهد. به گفته محمود اختالف مالی قاتل با 
خواهرش به چند  سال قبل بازمی گردد: »اوایل  سال 95 برادر بزرگ تر 
قاتل در تصادفی کشته شد. بعد از چند ماه بیمه دیه او را به بازماندگانش 
پرداخت کرد و همین امر باعث شروع اختالفات شد.« پدر قاتل دیه 
پسرش را بین همه بچه ها به تساوی تقسیم می کند، اما به »شه بی بی« 
هم  اضافه  مبلغ  این  دلیل  می دهد،  بیشتر  تومان  10 میلیون  حدود 
بچه های یتیم این زن بود. شه بی بی چند  سال قبل همان موقع که آتنا 
کوچک ترین دخترش پنج ساله شد، شوهرش را از دست داد و از آن به 
بعد به تنهایی همه مسئولیت زندگی را به دوش کشید، به همین دلیل 
خانواده این زن همیشه سعی می کردند تا به نحوی از او و فرزندانش 
حمایت کنند. اما این حمایت باعث ایجاد کینه عمیقی شد که دست آخر 
این حادثه هولناک را رقم زد. حاال آن طور که این فرد مطلع می گوید پدر 
»شه بی بی« از پسرش شکایت کرده است. او ولی دم مادر به قتل رسیده 
است و اگر قصاص بخواهد، باید پسرش را اعدام کنند. خانواده پدری 
ابراهیم و فاطمه و آتنا هم به دادسرا رفتند و علیه قاتل شکایت کردند. 
آنها اعالم کردند که به هیچ وجه اهل رضایت نیستند، فقط می خواهند 

قاتل فرزندان شان اعدام شود. 

تولد نوزاد در تاکسی یک تهرانی 
مادر بارداری که در خاور شهر سوار بر تاکسی 
بود و از درد زایمان فهمیده بود زمان وضع حمل 
کمک  با  است،  رسیده  سر  نوزادش 
تکنیسین های اورژانس تهران بچه اش را به دنیا 
آورد.چهار بامداد جمعه ۶ تیرماه 99 خانم 2۴ساله 
جهت  بیمارستان  به  رفتن  درحال  که  بارداری 
وضع حمل بود و زمان بارداری اش فرا رسیده بود، 
در محدوده خاورشهر در جنوب شرق تهران با 
کمک تکنیسین های اورژانس تهران در همان 
تاکسی زرد تهران زایمان کرد و مادر شد. بعد از 
به  کامل  صحت  در  نوزاد  و  مادر  حمل  وضع 

بیمارستان شهدای پاکدشت منتقل شدند.

قبض پارکینگ، سارق منزل را لو داد 
چهارنفره  باند  اعضای  از  یکی  ]شهروند[ 
شد.  دستگیر  تهران  شمال  منازل  از  سرقت 

جاگذاشتن قبض پارکینگ، این سارق را لو داد. 
در پی وقوع چند سرقت منزل در سطح پایگاه 
سوم پلیس آگاهی مشخص شد که سرقت ها 
همکاری  با  سرقت  باند  یک  اعضای  توسط 
یکدیگر انجام شده است. بنابراین دستگیری 
تیم  کار  دستور  در  ویژه  صورت  به  سارقان 

تخصصی این پایگاه قرار گرفت.
متأسفانه کارآگاهان با مراجعه به محل های 
سرقت سرنخی از سارقان به دست نمی آوردند 
منزل  سرقت  اردیبهشت ماه  نوزدهم  اینکه  تا 
دیگری درخیابان جهان آرا به پلیس آگاهی اعالم و 
کارآگاهان در بررسی از صحنه جرم، یک برگ قبض 

پارکینگ کشف کردند.
با سرنخ به دست آمده کارآگاهان در گام بعدی 
و  را شناسایی  پلیسی، مالک خودرو  تحقیقات 
۴1ساله  سیروس  خودرو  مالک  شدند  متوجه 
ساکن غرب تهران دارای چندین سابقه سرقت 

منزل و تحت تعقیب پلیس آگاهی است.
متهم  اولین  متهم،  مخفیگاه  شناسایی  با 
پرونده با هماهنگی های قضائی در مخفیگاهش 
 15 به  پایگاه  این  به  انتقال  از  پس  و  دستگیر 
به  همدستش  سه  همکاری  با  منزل  سرقت 
اعتراف  »مجید«  و  »کامران«  »وحید«،  نام های 
کرد و گفت: »اموال سرقتی را پس از سرقت بین 

خودمان تقسیم می کردیم.«
در بررسی از مخفیگاه متهم تعدادی اموال 
مسروقه کشف شد. با تالش کارآگاهان تاکنون 
چهارنفر از شاکیان شناسایی و اموال مکشوفه 

به آنان تحویل داده شد.
پایگاه  رئیس  دستخال«،  »قاسم  سرهنگ 
اینکه  به  اشاره  با  پایتخت  آگاهی  پلیس  سوم 
پرونده  متهمان  سایر  دستگیری  برای  تالش 
قضائی  دستور  با  »سیروس  گفت:  دارد،  ادامه 
برای کشف جزئیات پرونده در اختیار دایره مبارزه 

با سرقت منزل قرار دارد.«

تخریب خودروهای خیابان برای هیجان 
خودروهای  تخریب  عامل  سه  ]شهروند[ 
سوی  از  اسالم«  »فدائیان  خیابان  در  سواری 

مأموران پلیس پایتخت دستگیر شدند. 
شامگاه سوم تیرماه، شهروندان در تماس با 
پلیس 110 اعالم کردند چند جوان پس از تخریب 
خیابان  در  سواری  خودروی  سه  شیشه های 

فدائیان اسالم از محل گریخته اند.
، به سرعت تیم عملیات به  با اعالم این خبر
موضوع  بررسی  برای  گشتی  واحدهای  همراه 
نشانی  به  متهمان  دستگیری  و  شناسایی  و 
و  میدانی  تحقیقات  به  و  شدند  اعزام  اعالمی 
محلی پرداختند.با بررسی دوربین های مداربسته 
مأموران موفق شدند در شامگاه سوم تیرماه، 
یکی از عامالن این تخریب را دستگیر و برای ادامه 

تحقیقات به کالنتری 158 انتقال دهند.
جرم  به  اولیه  بازجویی  در   ، سابقه دار متهم 
ارتکابی با همکاری دونفر از همدستانش اعتراف 
و هر دومتهم دیگر نیز با هماهنگی های قضائی 
دستگیر شدند.سرهنگ »حسین حسین زاده«، 
رئیس کالنتری کیانشهر با اعالم این خبر گفت: 
»متهمان علت تخریب خودرو ها را هیجان طلبی 
سه  هر  نیز،  حاضر  درحال  کردند.  اعالم  تفریح 
متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی 

معرفی شدند.«

 نجات جان 5 تبعه افغانستان
 در ارتفاعات خراسان رضوی

اورژانس 115 جان پنج تبعه افغانستانی را که 
از ارتفاعات منطقه مرزی صالح آباد سقوط کرده 

بودند، نجات داد.
علوم  دانشکده  رئیس   ، افکار محمد  دکتر 
خراسان رضوی  استان  در  تربت جام  پزشکی 
درباره جزئیات این حادثه گفت: »در پی تماس 
مبنی   115 پزشکی  فوریت های  مرکز  با  تلفنی 
ارتفاعات  از  افغانستان  تبعه  پنج  سقوط  بر 
صالح آباد،  شهرستان  سوخته  کنده  روستای 
پزشکی  فوریت های  کارشناسان  از  دونفر 
از  نیاز  مورد  تجهیزات  و  آمبوالنس  یک  با 
شدند.  اعزام  حادثه  محل  به  سمیع آباد  پایگاه 
امدادرسانی و کمک به مصدومان در این حادثه 
در جاده های خاکی، کوهستانی و سخت گذر این 

منطقه مرزی با موفقیت انجام شد.«
تربت جام  پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس 
مصدومان  از  دونفر  عملیات  این  »در  گفت: 
و  شده  مداوا  سرپایی  صورت  به  افغانستانی 
سه نفر دیگر به بیمارستان سجادیه تربت جام 

منتقل شدند.«
و  »دولت  گفت:  صحبت هایش  پایان  در  او 
دیگر  برای  کرده اند  ثابت  همواره  ایران  ملت 
ملت ها و کشورها به ویژه مردم افغانستان که 
اشتراکات فراوان با ما دارند، ارزش قایل هستند 
و مردم شریف افغانستان هم به خوبی این مهم 

را باور دارند.«

پایان زندگی مرد جوان در سد تفرش
]شهروند[ مرد 35ساله به هنگام شنا در سد 
غرق  تفرش  شهرستان  شهراب  روستای  کشه 

شد و جان باخت.
فرمانده  افراسیابی«،  »هادی  سرهنگ 
گفت:  این باره  در  تفرش  شهرستان  انتظامی 
»حدود ساعت 15 و۴0دقیقه عصر روز پنجشنبه 
سد  در  فردی  غرق شدگی  بر  مبنی  گزارشی 
به مرکز  این شهرستان  کشه روستای شهراب 
با اعالم این  فوریت های پلیس 110 اعالم شد«. 
مأموران  و  امدادی  تیم های  بالفاصله   ، خبر
انتظامی در محل حادثه حاضر شدند که دوستان 
تهران  استان  از  که  کردند  بیان  غرق شده  فرد 
و  آمده اند  شهراب  روستای  به  تفریح  قصد  به 
برخالف  بوده،  35ساله  مردی  که  آنها  دوست 
به  و  شده  سد  داخل  شناکردن  برای  نظرشان 
عمق سد فرو رفته و غرق شده است. با تالش 
ج و  نیروهای امدادی، جسد فرد متوفی از آب خار
برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

تمامی  از  پایان  در  انتظامی  مقام  این 
در  شناکردن  از  همواره  تا  خواست  شهروندان 
رودخانه ها و سدهای خاکی که دارای هیچ گونه 
حفاظ ایمنی و نجات غریق نبوده و شناکردن در 
درپی  آنان  برای  را  ناگواری  حوادث  چنین  آنها 

خواهد داشت، خودداری کنند.

حریق در کارگاه رنگ کاری مبل
]شهروند[حریق در یک کارگاه رنگ کاری مبل 
آتش نشانان  تالش  با  نو،  شمیران  محله  در 

خاموش شد.
سازمان  سخنگوی  ملکی،  سیدجالل 
تهران  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
روز  و۴2دقیقه   ١١ »ساعت  گفت:  این باره  در 
محله  در  حریق  حادثه  مورد  یک  پنجشنبه 
شمیران نو به سامانه ١٢5 سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطالع داده شد 
تجهیزات  همراه  به  ایستگاه  دو  بالفاصله  که 
پشتیبانی به محل اعزام شدند. آتش نشانان در 
مدت زمان کمتر از پنج دقیقه به محل رسیدند و 
مشاهده کردند که در یک کارگاه رنگ کاری مبل 
که در طبقه منفی یک ساختمان مسکونی واقع 

خ داده است.« شده بود، حریق ر
ملکی با بیان اینکه بخشی از این کارگاه دچار 
آنجایی که حریق در  حریق شده بود، گفت: »از 
خ داده بود، شعله ها  قسمت پاسیوی این محل ر
به سطح پشت بام کشیده شد و باعث شعله ور 

شدن وسایلی شد که در آنجا قرار داشت.«
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: 
»آتش نشانان به سرعت عملیات را آغاز و حریق 
را اطفا کردند. خوشبختانه از گسترش حریق به 

طبقه مسکونی جلوگیری شد.«
پی  در  تن  یک  مصدوم شدن  درخصوص  او 
رسیدن  از  »پیش  گفت:  حادثه  این  وقوع 
آتش نشانان یک نفر که در محل حضور داشته، 
مراکزدرمانی  به  که  بود  شده  سوختگی  دچار 
منتقل شد. درحال حاضر نیرو ها درحال تخلیه 

دود هستند.«

مکثذره بین

]شهروند[ سقوط مرگبار یکی از سارقان به 
سرقت های سریالی از منازل تهران پایان داد. 
دو مرد و یک زن سارقان اصلی این باند بودند 
شدند.  دستگیر  پایتخت  پلیس  سوی  از  که 
اموال  تومان  10 میلیارد  باند  این  اعضای  از 

مسروقه کشف شد.
سال گذشته گزارشی مبنی بر سرقت منزل 
شخصی در تهرانسر به مأموران کالنتری اعالم 
گاهی  آ پلیس  به  پرونده  ارجاع  از  پس  شد. 
سرقت های  با  مبارزه  معاونت  گاهان  کارآ
به  میدانی  تحقیقات  در  گاهی  آ پلیس  خاص 
آوردند که سرقت از منزل مالباخته را  دست 

سه مرد جوان مرتکب شده اند.
با اینکه هویت دونفر از سارقان به نام های 
ولی  آمد  دست  به  »آرسام«  و  »مهرداد« 
در  متهمان  و  نشد  شناسایی  آنها  مخفیگاه 

مخفیگاه سابق شان سکونت نداشتند.
دستور  در  متهمان  دستگیری  بنابراین 
گاهان این معاونت قرار گرفت تا اینکه  کار کارآ
مهرداد  شدند  متوجه  گاهان  کارآ قبل  دوماه 
هنگام سرقت مسلحانه منزل توسط مأموران 
کالنتری 13۴ دستگیر شده و با نام جعلی در 

بیمارستان بستری شده است.
با هماهنگی های قضائی متهم از کالنتری 
13۴ به این معاونت انتقال و پس از تحقیقات 
پلیسی با دستور قضائی روانه زندان شد. در 
از تحقیقات پلیسی، مخفیگاه  شاخه دیگری 
شد  شناسایی  کیانشهر  محدوده  در  آرسام 

و  اخذ  او  دستگیری  برای  قضائی  دستور  و 
مراقبت های ویژه از مخفیگاه او آغاز شد.

که  شد  مشخص  اطالعاتی  رصد های  در 
حضور  نیز  دیگر  سرقت  چندین  در  آرسام 
گاهی  داشته و تحت تعقیب اداره یکم پلیس آ
تحت  منزل  مسلحانه  سرقت  اتهام  به  نیز 
تعقیب است. بنابراین با هماهنگی قضائی، 
به  یگان  این  گاهان  کارآ از  اکیپی  تیرماه  یکم 
مخفیگاه متهم اعزام و با مسدودکردن همه 
راه های فرار احتمالی او، برای دستگیری متهم 

وارد عمل شدند.
به  گاهان  کارآ ورود  از  قبل  متهم 
مخفیگاهش از پنجره  آپارتمان به سمت زمین 
خود را پرتاب و با توجه به ارتفاع ساختمان از 
نقاط مختلف بدن دچار آسیب شد. بالفاصله 
انتقال  بیمارستان  به  را  سارق  گاهان  کارآ
در  تیرماه  دوم  بامداد  متهم  اینکه  تا  دادند 

بیمارستان فوت کرد.
زیادی  مقادیر  متهم  منزل  از  بازرسی  در 
و  فرش  تخته   2۴ شامل:  مسروقه  اموال 
 ، لیر  ، دالر طال،  گران قیمت،  و  نفیس  قالیچه 
یورو، سکه، سه دستگاه لپ تاپ، دو دستگاه 
و  مایکروویو  یك  تلویزیون،  دوعدد   ،ps۴
30عدد کیف زنانه، دوربین عکاسی و دو قبضه 

سالح گرم کشف شد.
مبارزه  معاون  نجفی«،  »احمد  سرهنگ 
پایتخت  گاهی  آ پلیس  خاص  سرقت های  با 
درخصوص شیوه سارقان گفت: »در تحقیقات 

تخریب  با  سارقان  که  شد  مشخص  پلیسی 
چهارنفره  الی  سه  باند های  در  ساختمان  دِر 
مرتکب سرقت منزل و خودرو می شدند و از 
خودروهای سرقتی برای حضور در محل های 
با  که  زمانی  آنها  می کردند.  استفاده  سرقت 
با  می شدند،  مواجه  صاحبخانه  مقاومت 
مالباخته  مصدوم کردن  و  گرم  سالح  تهدید 

اموال را سرقت می کردند.«
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه تاکنون 
اموال  و  شناسایی  شاکیان  از  نفر  هشت 
گفت:  شد،  داده  تحویل  آنها  به  کشف شده 
که  شد  مشخص  اطالعاتی  پاالیش های  »در 
نامادری سارق متوفی در نگهداری و فروش 
اموال سرقتی با آرسام همکاری داشته که او 
نیز با دستور قضائی دستگیر و برای تحقیقات 
گاهی انتقال  تکمیلی به اداره هفدهم پلیس آ

یافت.«
جزئیات  کشف  اینکه  به  اشاره  با  نجفی 
باند  این  اعضای  سایر  دستگیری  و  پرونده 
اموال  ارزش  »کارشناسان  گفت:  دارد،  ادامه 
کشف شده از منزل متهم را بیش از 100میلیارد 

ریال برآورد کرده اند.«
به  که  کسانی  خواست  شهروندان  از  او 
اخیر  چندماه  در  منزل شان  گفته شده  شیوه 
مورد سرقت قرار گرفته است، برای شناسایی 
پلیس  هفدهم  اداره  به  کشف شده  اموال 
مراجعه  اسالمی  وحدت  خیابان  در  گاهی  آ

کنند.

قتل عام »شه بی بی« 
 و بچه هایش برای

 10 میلیون
  فرماندار مهرستان: در طول خدمتم  

شاهد چنین حادثه ای نبودم 

سقوط مرگبار ســارق و پايان ســرقت میلیاردی از منازل 

برادر کوچک تر همان کسی 
بود که ظاهرا جسد خواهر 
و خواهرزاده هایش را پیدا 
کرده بود،  از همان برخورد 
اول با مأموران نگرانی و 
اضطراب خاصی داشت او 
همان قاتل بود

اوایل  سال 95 برادر بزرگ تر 
قاتل در تصادفی کشته 
شد. بعد از چند ماه بیمه 
دیه او را به بازماندگانش 
پرداخت کرد و همین امر 
ع اختالفات شد باعث شرو

در تحقیقات پلیسی 
مشخص شد که 
سارقان با تخريب دِر 
ساختمان در باند های 
سه الی چهارنفره مرتکب 
سرقت منزل و خودرو 
می شدند و از خودروهای 
سرقتی برای حضور در 
محل های سرقت استفاده 
می کردند. آنها زمانی که 
با مقاومت صاحبخانه 
مواجه می شدند، با تهديد 
سالح گرم و مصدوم کردن 
مالباخته اموال را سرقت 
می کردند.


