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قتل صاحب استودیوی ضبط صدا از 
سوی خواننده رپ

شهروند| رپر 18ســاله، برای پرداخت بدهی 
100 میلیون تومانی اش، نقشه یک جنایت را اجرا 
کرد. او به همراه دوستش، صاحب یک استودیوی 
ضبط صدا را با شــلیک 6 گلوله به قتل رســاند تا 
وسایل مجهز آن استودیو را سرقت کند. ساعت 16 
روز نهم شهریورماه، وقوع یک جنایت به کالنتری 
153 شهرک ولیعصر اعالم شد. با تشکیل پرونده 
مقدماتی با موضوع »قتل عمد« و به دستور بازپرس 
شعبه سوم دادسرای ناحیه 27 تهران، پرونده برای 
رســیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی قرار 
گرفت. تحقیقات نشان داد که مقتول به نام پوریا 
20ساله در یک استودیو ضبط صدا به قتل رسیده 
است. کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران در 
بررسی صحنه جنایت اطالع پیدا کردند که مقتول 
به علت اصابت 6 گلوله شلیک شــده از یک اسلحه 
کمری و از فاصله نزدیک به قتل رســیده اســت. 
همچنین مشخص شد که عامل یا عامالن جنایت 
بدون هرگونه فشــار یا تخریب وارد محل جنایت 
شده اند. هیچ گونه آثار ضرب و جرحی نیز روی جسد 
مقتول شناسایی نشد که همگی این دالیل نشان از 
شلیک ناگهانی به سوی وی داشت.با آغاز تحقیقات، 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با انجام اقدامات 
پلیسی و بررسی صحنه جنایت اطالع پیدا کردند 
که مقتول ســاعت 15روز جنایــت، برای تنظیم 
قرارداد با یکی از خوانندگان زیرزمینی قرار مالقات 
داشته است. بنابراین با شناسایی محل سکونت این 
خواننده به نام »رضا« 18ساله در منطقه مرتضی 
گرد، کارآگاهان بــه این محل اعزام و در تحقیقات 
پلیســی اطالع پیدا کردند که همزمــان با تاریخ 
جنایت، »رضا« به محل ســکونت خود مراجعتی 
نداشته اســت. تحقیقات پلیسی برای دستگیری 
»رضا« در دســتور کار کارآگاهان قرار داشــت تا 
این که درنهایت ســاعت 11روز 20شــهریورماه، 
»رضا« در منطقه مرتضی گرد دستگیر و در همان 
تحقیقات نخســت به جنایت با همدستی یکی از 
دوستانش به نام مهدی 18ساله اعتراف کرد. مهدی 
نیز ساعت 12 همان روز، در منطقه مرتضی گرد، 
دستگیر و اظهارات دوست خود را تأیید کرد. صبح 
دیروز این خواننده به همراه همدست خود در مقابل 
قاضی مرادی بازپرس دادسرای جنایی تهران قرار 
گرفت و بار دیگر به جنایت اعتراف کرد. او گفت که 
با انگیزه سرقت دست به این قتل  زده است. در ادامه 
این خواننده در گفت وگو با »شــهروند« جزییات 

ماجرای این جنایت را تشریح کرد: 
چند وقت است که کار خوانندگی می کنی؟

به  خاطر عالقه شدیدی که به خوانندگی داشتم، 
از حدود دو ســال پیش خوانندگی رپ را به عنوان 
حرفه اصلی خود آغاز کردم. می خواســتم وقتی 
کارهایم منتشر شد، با اسم مســتعار رضا »تک« 

معروف شوم.
تحصیالت داری؟

تا ســوم راهنمایی درس خواندم. بعــد از آن به 
خوانندگی عالقه مند شدم.

با مقتول چطور آشنا شدی؟
او اســتودیوی ضبط صدا داشت. من نخستین 
آهنگ خود را حدود دو ســال پیش در استودیوی 
ضبِط مقتول که آن زمان در منطقه مرتضی گرد 
بود، تولید کردم. از آن به بعد با هم آشــنا شدیم و 
من چند آهنگ دیگر هم در اســتودیوی او ضبط 
کردم. قرار بود که وقتی همه آهنگ هایم تمام شد، 
به  صورت آلبوم منتشر شود. آخرین آهنگی که در 
استودیوی پوریا خواندم، مربوط به اسفندماه  سال 

گذشته بود. 
چی شد که پوریا را کشتی؟

چند وقتی بود، اطالعی از مقتول نداشــتم اما 
می دانستم که مقتول سیستم استریوی مجهزی 
در اختیار دارد. تا این که حدود سه ماه پیش تصمیم 
گرفتم این تجهیزات را ســرقت کنم. موضوع را با 
یکی از دوستانم به نام مهدی در میان گذاشتم و او 
هم با من همراه شد. یک اسلحه کمری خریدم و با 

هم به سرقت رفتیم.
چرا می خواستی از آن جا سرقت کنی؟

به  خاطــر کار خوانندگــی 100 میلیون تومان 
بدهکاری داشتم. باید قرض هایم را پس می دادم. 
برای همین تصمیم گرفتم وسایل مجهز استودیو 
را که حدودا 70 میلیون تومان ارزش داشت، سرقت 

کنم.
اسلحه را چند خریدی؟

10 میلیون تومان! اسلحه خوب و مجهزی بود. 
روز حادثه چطور پوریا را به قتل رساندید؟

ســاعت 3ظهر بود. به همراه مهدی و طی قرار 
قبلی که با پوریا گذاشته بودیم، به دفتر کار جدید 
وی در شهرک ولیعصر رفتیم. پس از تنظیم قرارداد، 
به بهانه تست صدا هر سه نفر با هم وارد اتاق ضبط 
شدیم. همان لحظه بدون هیچ درگیری فیزیکی با 
مقتول، اسلحه را از زیر لباس خارج کرده و 6 گلوله 
شلیک کردم. پس از آن تجهیزات داخل استودیو را 

برداشته و فرار کردیم.

ذره بين

شهروند| خشم و درماندگی حادثه تکان دهنده دیگری را رقم زد. یک قتل 
عام خانوادگی دیگر این بار در محله تهرانپارس پایتخت نشینان را شوکه کرد. 
دو جسد غرق در خون و پیکر بی جان قاتلی که گفته می شود بعد از ارتکاب 
به دو جنایت هولناک خودکشی کرده است؛ هر سه عضو یک خانواده بودند و 
چاقویی که قلب دو خواهر را نشانه گرفت. پدری جنایتکار در شامگاه دوشنبه 
دو دخترش را به قتل رساند و درنهایت با قرص سیانور به زندگی اش پایان داد 

تا تنها یک دست نوشته سرنخی از این جنایت هولناک باشد.
جنایت خانوادگی در فلکه سوم تهرانپارس

ساعت 22 دوشنبه شب در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی 
وقوع یک درگیری خانوادگی در محدوده فلکه ســوم تهرانپارس، بالفاصله 
مأموران کالنتری 126تهرانپارس برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند. 
با حضور مأموارن کالنتری در محــل، زن جوانی مضطرب و نگران خودش را 
به مأموارن رســاند و به آنها گفت: »برادرم دقایقی قبل با من تماس گرفت و 
گفت که هر دو دخترش را به قتل رســانده و با قرص خودکشی کرده است. 
من هم بالفاصله بــا پلیس 110 تماس گرفتم و موضوع را اطــال ع دادم.« به 
دنبال اظهارات این زن، مأموران وارد ســاختمان شدند؛ اما درِ آپارتمان بسته 
بود و صدایی از داخل واحد مسکونی به گوش نمی رسید. درنهایت مأموران با 
شکستن در وارد منزل شدند و با جسد دو دختر جوان و پیکر بی جان پدر آنها 
مواجه شدند. جنازه خون آلود سوگند و سولماز در آشپزخانه رها شده بود و پیکر 
بی جان پدر هم در نشمین قرار داشت. پیکر این پدر قاتل بالفاصله به بیمارستان 
منتقل شد؛ چرا که احتمال می رفت او هنوز زنده باشد. همزمان با قطعی شدن 
مرگ دو دختر در اثر ضربات متعدد چاقو موضوع به بازپرس ایلخانی اعالم شد. 
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد و به دستور بازپرس شعبه هشتم 
بازپرسی دادســرای امور جنایی تهران، پرونده برای تحقیقات و رسیدگی در 
اختیار اداره دهم ویــژه قتل پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.با حضور بازپرس 
ایلخانی در صحنه جرم، تحقیقات و بررسی های اولیه در خصوص این حادثه 
آغاز شد. بررســی صحنه جنایت حکایت از آن داشت که عامل جنایت به نام 
شهرام 48ســاله با ضربات متعدد چاقو دو دختر 19 و 24 ساله اش به نام های 
»سوگند« و »سولماز« را از ناحیه گردن و سینه مورد ضرب وجرح قرار داده و 
آنها را به قتل رسانده و سپس با مصرف قرص اقدام به خودکشی کرده است؛ 
اما علت و انگیزه این قتل چیزی بود که از همان ابتدا برای تیم تحقیقات جنایی 
مطرح بود که در بررسی های بیشتر صحنه جنایت مأموران با دست نوشته ای از 

عامل این جنایت مواجه شدند که ظاهرا لحظاتی پس از 
قتل دختران جوان نوشته شده بود.

دست نوشته پدر جنایتکار
»با زنم اختالف داشتم؛ البته برادرهایش مسبب این اختالف بودند، کلی 
هم بدهکار شدم حدود 20 میلیون تومان، به  خاطر همین تصمیم گرفتم به 
زندگی خودم و دخترمان خاتمه دهم.« این بخشی از دست نوشته عامل این 
جنایت است که به گفته بازپرس این پرونده روی صفحه تلویزیون چسبانده 
شده بود. دست نوشته ای که به گفته ایلخانی می تواند بیان کننده انگیزه این 
جنایت باشد. او در این باره به »شهروند« می گوید: »به احتمال زیاد دقایقی 
پس از جنایت و در حالی که قاتل با قرص اقدام به خودکشی کرده بود، نگارش 
شده است. البته خواهر قاتل دستخط برادرش را تأیید کرد، با وجود این، این 
دست نوشته برای بررسی بیشتر کارشناسی می شود؛ اما با توجه به شواهد 
موجود و اختالفي که قاتل با همسرش داشته، اختالف خانوادگی باعث شده 
تا این پدر دو فرزندش را به قتل برساند.« او همچنین درباره جزییات دیگر 
این پرونده هم توضیح داد: »قاتل دقایقی پس از انتقال به بیمارستان به علت 
مسمومیت ناشی از قرص سیانور فوت می کند. همسر او هم بر اساس اظهارات 
همسایگان و خواهر قاتل، بیش از 40 روز به دلیل اختالفاتي که با قاتل داشته 
خانه را ترک کرده است. این زن از همسرش چندبار شکایت کرده است؛ اما 
علت این اختالف هنوز برای ما روشن نشــده است. قاتل همین دو فرزند را 
داشته که بررسی صحنه جرم نشان می دهد، هر دو آنها در آشپزخانه با ضربات 
متعدد چاقو به قتل رســیده اند. آلت قتاله در صحنه جرم وجود داشت، یک 

چاقوی بلند و دو لبه که بیشتر به قداره شبیه بود تا چاقو.«
اعتیاد و خشم شهرام به روایت همسایه ها

کوچه ای پهن در یکی از فرعی های خلوت محله تهرانپارس. اواســط این 
کوچه ساختمانی سه طبقه قدیمی با نمایی رنگ  و رو رفته 
جا خوش کرده است. ساختمانی که دوشنبه شب مملو از 
پلیس و کارآگاهان اداره دهم قتل پایتخت بود. حاال واحد 
یک این ســاختمان جایی است که اهالی محل با انگشت 
به هم نشــان می دهند و پس از چند دقیقه پچ پچ کردن، 
به سرعت از آن جا دور می شــوند. هنوز هم باورش سخت 
است، آدم عصبی بود و با همســرش اختالف داشت؛ اما 
کشتن دو دختر بی گناه غیر قابل تصور است؛ اینها را یکی 
از همسایه های این خانواده به »شهروند« می گوید. او چند 
سالی است که در ساختمان صبا ساکن است و همه ساکنان 
را می شناسد: »ما وقتی پلیس ها رسیدند، متوجه حادثه 
شدیم؛ البته چند ساعت قبل از آن صدای داد و فریاد  دخترهایش را شنیدیم، 
با چند تا از همسایه ها تا پشت در خانه  رفتیم اما خیلی زود صدا ها قطع شد. 
من هم به تصور این که همه چیز تمام شده به خانه بازگشتم تا این که ساعت 
حدود 10 شب آژیر پلیس را شنیدم. بیچاره همسرش همه دلخوشی او همین 
دوتا بچه بود. از شوهرش که خیری ندید، حاال بچه هایش را هم به خاطر این 
مرد از دست داد.« یکی دیگر از ساکنان این ساختمان هم درباره اختالفات 
قاتل با همسرش به »شهروند« می گوید: »اختالف آنها قدیمی بود. شهرام 
خیلی تندخو و بداخالق بود. پولی هم نداشــت. معتاد هم بود، خب یک زن 
دلش را به چی خوش کند. اگر ارث مادری شهرام نبود، آنها همین سرپناه را 
هم نداشتند. درواقع این جا خانه مادری شهرام بود که پس از مرگ او شهرام و 
خانواده اش همین جا ساکن شدند. او ابتدا تاسیساتی بود، کارش هم بد نبود، 
اما اعتیاد او را زمینگیر کرد، همســرش هم به خاطر همین موضوعات با او 
اختالف داشت. نزدیک دو ماه بود که به خانه پدرش رفته بود تا جایی هم که 
من اطالع دارم، آنها هم در تهرانپارس زندگی می کنند؛ چون شهرام بداخالق 
بود و چندباری هم با همسایه ها درگیر شده بود، اهالی این ساختمان زیاد با 
آنها دمخور نبودند. چند ماه پیش که همسر شهرام را اتفاقی در راه پله ها دیدم، 
از سرکار برمی گشت، چون لباس فرم تنش بود، حسابی از شهرام ناراحت بود، 

کمی با من درد و دل کرد و رفت.«

شهروند| اتوبوس مسافربری با 37 مسافر از کرج 
به سمت ســاری حرکت کرد، اما به خاطر نقص فنی 
در سیستم ترمز به دره سقوط کرد. این حادثه هولناک 
باعث شد تا 11 مسافر جان خود را از دست بدهند و 
27نفر دیگر راهی بیمارستان ها شوند. مصدومان این 
حادثه عالوه بر آسیب جسمی، به خاطر تاریکی دره و 

دیدن جنازه ها بشدت شوکه شده بودند.
عقربه ها ساعت 24دوشنبه شــب 20شهریورماه 
 سال جاری را نشــان می داد که 27 مســافر از پایانه 
مسافربری شــهید کالنتری کرج ســوار بر اتوبوس 
مسافربری آریاسفر شدند. این اتوبوس به سمت ساری 
حرکت کرد و راننده در مسیر به سمت تعاونی شماره 
یک پایانه مسافربری شرق تهران رفت. او 10 مسافر 
دیگر که در انتظار اتوبوس بودند را سوار بر خودرویش 
کرد و درنهایت ساعت یک و 30 دقیقه بامداد سه شنبه 

اتوبوس به سمت ساری حرکت کرد. 
مســافران یکی پس از دیگــری روی صندلی ها 
خوابیده بودند تا سحرگاه سه شنبه به ساری برسند، 
اما وقتی عقربه ها روی ساعت 2:15 دقیقه بامداد قرار 
گرفت، اتوبوس در کیلومتر 5 محــور تهران- آبعلی 
شــروع به لرزیدن کرد و پس از برخورد با بلوک کنار 
جاده قدیم جاجرود، وارد یک دره شــد. این اتوبوس 
پس از چرخیدن روی ســقف در مسیر شیبدار دره 
متوقف شد. 37 مسافر زن، مرد و بچه داخل اتوبوس 
واژگون شده گرفتار شده بودند تا این که ماجرای این 
حادثه هولناک به تیم هــای امدادی و پلیس مخابره 
شد. خیلی زود تیم های امدادی در محل حاضر شدند 
و در گام نخست آتش نشانان و تیم هالل احمر به سراغ 

مســافران داخل اتوبوس رفتند. این 
درحالی بود که چند مسافر به خاطر 
شــدت واژگونی و جداشدن سقف 
اتوبوس به بیرون پرت شــده بودند. 
تیم های امدادی پــس از نجات 27 
مسافر را به کمک تیم های اورژانس 
حاضر در محل به بیمارســتان های 
امام حســین)ع(، فیروزگر، بعثت و 
شــهدای تجریش منتقل کردند و 
در عملیات نجات در محل نشــان از 
آن داشــت که 10 مرد و یک زن در 
دم جان باختند. بررســی های فنی 
کارشناسان پلیس راه شرق تهران از 
نقص فنی در سیستم ترمز اتوبوس 
خبر داده و تحقیقات نشــان داد که 
سرعت اتوبوس نیز در زمان سقوط 

50کیلومتر برساعت بوده است.
حضور دادستان تهران در محل حادثه

دکتــر عبــاس جعفری دولت آبادی دادســتان 
تهران صبح دیروز برای بررســی های بیشتر همراه با 
سرپرست دادســرای ناحیه 4 تهران به محل سقوط 

اتوبوس مسافربری رفتند.
صحنه هولناکی پیش روی دادســتان تهران قرار 
داشت، سقف اتوبوس جدا شده بود و تعدادی صندلی 
نیز از اتوبوس به بیرون پرت شده و چرخ های اتوبوس 

نیز در چند متری اتوبوس جا مانده بود.
جعفری دولت آبادی بالفاصله، دستور فوری برای 
تشــکیل پرونده قضائی صادر کرد و قرار شــد تیم 
کارشناســی تصادفات در محل حضور یافته و درباره 
علت اصلی حادثه بررسی و اظهارنظر کند. دادستان 
تهران در ادامه از سرپرست دادسرای ناحیه 4 تهران 
خواست برای رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده 
بازپرس ویژه ای را معرفی کند و از رانندگان اتوبوس 
و مصدومان حادثه تحقیقات به صورت ویژه آغاز شود.

وضعیت مصدومان در بیمارستان
دکتر حسن نوری معاون عملیات اورژانس کشور 
درباره این حادثه به »شــهروند« گفــت: »تیم های 
امــدادی اورژانس با اطــالع از ایــن حادثه در محل 
حاضر شدند و 27 مصدوم را به 4 بیمارستان شهدای 
تجریش، فیروزگر، امام حسین)ع( 
و بعثت انتقــال دادند کــه 8نفر از 
مصدومان با توجه به شــرایطی که 
داشــتند، درهمان اقدامات ابتدایی 
از بیمارســتان مرخص شدند. از 21 
مجروح دیگر، تنها وضع دونفر از آنها 
وخیم گزارش شده و دیگر مصدومان 

حال خیلی وخیمی ندارند.«
عملیات نجات در تاریکی هوا

همچنین قادی مســئول پایگاه 
ســازمان هالل احمر پردیس درباره 
جزییــات بیشــتر این ســانحه به 
»شــهروند« گفت: »ســاعت 2:23 
دقیقه بامداد سه شنبه حادثه سقوط 
اتوبوس به دره به سازمان هالل احمر 
گزارش شــد و 5 تیــم عملیاتی از 
دماوند و شــمیرانات به محل حادثه 
اعزام شــدند. تاریکی هوا، وجود صخره های بزرگ و 
درختان عملیات را با دشــواری روبه رو و وضع روحی 
و روانی مصدومان با توجه به صحنه حادثه شــرایط 
را سخت تر کرده بود. شــدت حادثه به  حدی بود که 
اتوبوس به چند قسمت تقسیم شده بود و در بعضی 
از صحنه ها، مجروحان حادثه در کنار خود اجســاد 
متالشی  شده یا افرادی که بشدت آسیب دیده بودند 
را مشاهده می کردند. همین باعث شده بود تا شرایط 
روحــی و روانی مصدومان وخیم باشــد تا حدی که 
بعضی از مصدومان از این حادثه شــوکه و وحشتزده 
شده بودند. همچنین مردمان عادی نیز که برای کمک 
به آن جا آمده بودند، با دیدن آن صحنه ها وحشتزده 
شــده بودند. در این مرحله تیمی از امدادگران ابتدا 
اجســاد را از کنار مجروحان دور کردند و تیم دیگری 
عملیــات روان درمانی مصدومان را در دســتور کار 
خود قرار دادند. عملیات جست وجو تا ساعت 5 صبح 
سه شنبه ادامه داشــت و پس از بررسی کامل محل 

حادثه تیم های امدادی به پایگاه خود بازگشتند.«
نگرانی مادر و فرزند

نصیبه رنجبر 40ســاله یکی از مصدومان حادثه 
سقوط اتوبوس مســافربری به دره مرگ در حالی  که 
روی تخت بیمارستان امام حسین)ع( شرایط سختی 
را ســپری کرد، نگران سرنوشت پســر 12ساله اش 
مانی بود و هر لحظه اســم پســرش را صدا می زد. او 
می خواست که پسرش را ببیند و این در حالی بود که 
مانی روی تخت بیمارستان در بخش جراحی خوابیده 

بود.
مادر نگــران در حالی که از ناحیه صــورت و ریه 
آسیب دیده بود، به »شهروند« گفت: »قصد داشتیم 
به خاطر آخرین روزهای شهریور ماه و قبل از بازشدن 
مدارس همراه پسرم به خانه برادرم در ساری برویم. 
به همین  خاطر به پایانه مسافربری شهید کالنتری 
کرج رفتیم و سوار اتوبوس شــدیم. ساعت 12:10 
دقیقه اتوبوس حرکت کرد و در پایانه مســافربری 
شــرق تهران نیز اقدام به مسافرگیری کرد و سپس 
به سمت ســاری راه افتاد. پســرم مانی در صندلی 
کناری ام خوابیده بود و مــن چون نمی توانم داخل 
خودرو به راحتــی بخوابم در حالت خــواب و بیدار 
بودم؛ ناگهان اتوبوس شــروع به لرزیدن کرد و همه 
چیز برعکس شد. پس از آن دیگر هیچ چیز را به یاد 
ندارم. نمی دانم چند ساعت بیهوش بودم ولی زمانی 
که به هوش آمدم، خــودم را داخل آمبوالنس دیدم 
و شروع به صدا کردن اسم پسرم کردم که پزشکان 
اعالم کردند پســرم زنده است؛ اما نگرانش هستم و 
نمی دانم چه اتفاقی برای او رخ داده است.«پدر مانی 
کریمی نیز به خبرنگار ما گفت: »همسر و فرزندم قصد 
رفتن به سفر داشتند که آنها را به پایانه مسافربری 
رساندم و پس از این که اتوبوس حرکت کرد، به خانه 
بازگشتم. تا این که ســاعت3:30 دقیقه بامداد مرد 
جوانی با من تماس گرفت و ادعا کرد که شماره ام را 
همسرم به او داده و در ادامه از ماجرای واژگون شدن 
اتوبوس آنها خبر داد. هیچ کس پاسخگو نبود و به هر 
کسی زنگ می زدم و مراجعه می کردم، پاسخ درستی 
درباره سرنوشت همسر و فرزندم نمی دادند تا این که 
ساعت 5 صبح موفق شدم آنها را در بیمارستان امام 
حسین)ع( پیدا کنم. وقتی به سراغ پزشکان رفتم، 

آنها می گفتند که همسرم باید ترخیص شود و این در 
حالی بود که صورت نصیبه به خاطر این حادثه آسیب 
دیده بود و با اصرارها و مخالفت های من پزشــکان 
همسرم را ترخیص نکردند تا این که ساعت 7 صبح 
پزشکان متوجه شدند که دنده های همسرم شکسته 
و وارد ریه اش شده است؛ همین باعث شده آب وارد 
ریه او شــود. پزشکان جلسه ای تشــکیل دادند که 
همسرم ابتدا از کدام ناحیه مورد عمل جراحی قرار 
گیرد یک سری تأکید به عمل برای ریه او و پزشکان 

دیگری تأکید بر عمل های صورت همسرم دارند.«
این مرد ادامه داد: »در این حادثه پســرم از ناحیه 
بینی، فک، جمجمه دچار شکستگی و از ناحیه شکم 
نیز دچار پارگی شده است که در بخش جراحی قرار 
دارد. به ما اعالم کرده اند که علت این حادثه نقص فنی 
اتوبوس و خواب آلودگی راننده بوده اســت که پیگیر 
این پرونده هستم؛ چرا راننده باید در ترمینال دیگری 
مسافرگیری کند و اگر احساس خواب داشته چرا به 
رانندگی ادامه داده و خودرو قبل از حرکت بررســی 

نشده است.«
سینا عیســی پور 28ســاله نیز یکی از مصدومان 
این حادثه که از بیمارســتان ترخیص شــده بود به 
»شهروند« گفت: »برای کار به تهران آمده بودم و پس 
از انجام کارهایم قصد داشتم همان شبانه به شهرمان 
بازگردم که در تعاونی شماره یک ترمینال شرق سوار 
بر اتوبوس مسافربری شــدم. پس از این که اتوبوس 
حرکت کــرد روی صندلی خوابم برد کــه ناگهان از 
سروصدا و لرزش های اتوبوس از خواب بیدار شدم  که 
در همان لحظه اتوبوس شروع به چرخیدن روی سقف 
کرد؛ همــه جا را خاک گرفته بود تــا این که اتوبوس 
متوقف شد. همه این اتفاقات در مدت زمان کوتاهی 
رخ داد که پس از آن تیم های امــدادی هالل احمر، 
آتش نشــانی و اورژانس به کمک ما آمدند و من را به 

بیمارستان منتقل کردند.«
سینا عیسی پور ادامه داد: »از ناحیه دست و پا مجروح 
شده بودم که پزشــکان پس از بخیه زدن و اقدامات 
ابتدایی با توجه به شرایطی که داشتم مرا از بیمارستان 
مرخص کردند که ســوار بر خودروهای شخصی به 
سمت مازندران رفتم و در شــهرمان پیگیر ماجرا و 

سالمتی ام خواهم شد.«

آخرین دست نوشته پدر جنایتکار
  در این حادثه دو دختر جوان به دست پدر خشمگین به قتل رسیدند                                 عامل این جنایت با سیانور خودکشی کرد

آژیر

متهم فراری پرونده بنیتا دستگیر شد
شــهروند| متهم فراری پرونــده بنیتا که 
در زمــان ربــودن ایــن دختربچــه، او نیز در 
محل حضور داشت از ســوی پلیس بازداشت 
شد.محمد شــهریاری، سرپرســت دادسرای 
امور جنایی تهران از دســتگیری متهم فراری 
پرونده بنیتا خبــر داد و گفــت: »این فرد که 
احمد نام دارد، در صحنه سرقت حضور داشت 
اما نقش وی در پرونده هنوز مشــخص نیست. 
با کار اطالعاتی صبح روز سه شنبه 21شهریور 
مخفیــگاه این متهم فــراری شناســایی و او 
دستگیر شد. هنوز نقش او در صحنه سرقت و 
حضور در تحصیل اموال مسروقه در قیام دشت 

در دست بررسی است.«

 اعدام شرور سابقه دار 
عنبرآبادی در مألعام 

میزان| حکم قصاص یکی از افراد شــرور و 
سابقه دار شهرســتان عنبرآباد صبح دیروز در 
مألعام اجرا شد.یوســف ســبحانی، دادستان 
عمومی و انقالب شهرستان عنبرآباد از اجرای 
حکم قصاص یکی از افراد شرور و سابقه دار این 
شهرستان خبر داد و گفت: »این متهم سوابق و 
محکومیت های متعدد کیفری ازجمله سرقت، 
ضرب و جــرح و قتل را در پرونده ســیاه خود 
به ثبت رســانده بود. متهم در آخرین جنایت 
خود مرتکب قتل یکی از ســرمایه گذاران این 
شهرســتان شــده بود. مقتول به نــام کرامت 
دهدشتی شامگاه هشــتم آبان  سال 94 توسط 
آدم ربایــان در باغ کشــاورزی خود در شــهر 
دوساری ربوده شد و با توجه به مقاومت، مقتول 
مورد ضرب و جرح شــدید قــرار گرفت که بر 
اثر شــدت جراحات جان باخت. پس از 20روز 
تالش شــبانه روزی دســتگاه قضائی و پلیس 
آگاهی شهرســتان عنبرآباد و پس از یک سری 
اقدامــات اطالعاتــی و تحقیقاتــی پیچیده، 
قاتــل در مخفیگاهش در شهرســتان رودبار 
جنوب شناسایی و دســتگیر شد. در این رابطه 
6 متهم در شهرهای مختلف دو استان کرمان 
و سیستان وبلوچستان دستگیر شدند و از این 
تعداد چهار نفر با قرار بازداشــت موقت راهی 
زندان شــدند. علت و انگیزه اصلی قتل اخاذی 
و ســرقت خودرو لوکس خارجــی مقتول بود. 
پرونده در مدت زمان قانونی در مراجع قضائی 
شهرستان و استان مورد رسیدگی قرار گرفت و 
پس از تأیید حکم قصاص در دیوانعالی کشور، 
صبح روز 21شــهریور ماه با حضــور اعضای 
شورای تأمین شهرستان در مألعام اجرا و این 

شرور به دار مجازات آویخته شد.«

هالکت قاتل مامور پلیس
شهروند|  قاتل مامور پلیس در گچساران به 
هالکت رســید و دو همدست دیگرش دستگیر 

شدند.
سردار مهدی انصاری، فرمانده انتظامی استان 
کهگیلویه و بویراحمد در تشــریح جزییات این 
خبر گفت: »در پی به شــهادت رسیدن یکی از 
کارکنان پلیس آگاهی استان هنگام دستگیری 
یک شرور مسلح فراری در روز هجدهم شهریورماه 
 ســال  جاری در یکی از روســتاهای شهرستان 
گچساران، پلیس اســتان عملیات شناسایی و 
دســتگیری عوامل این حادثه را آغاز کرد. بعد از 
چند روز تحقیق، ســاعت 6 صبح روز سه شنبه، 
21شهریورماه 96 محل اختفای این شرور فراری 
و همدستانش در یکی از محالت شهر دهدشت 
شناسایی و محاصره شد. این افراد شرور که همه 
مســلح بودند وقتی خــود را در محاصره پلیس 
دیدند، به سوی ماموران شــلیک کردند. در این 
درگیری مسلحانه »کوروش پور سیامک« قاتل 
شــهید فرزادیان به هالکت رسید و دو همدست 

دیگرش نیز دستگیر شدند.«

 حکم اعدام دوباره
 برای متجاوز به 40 زن و دختر 

تســنیم| مرد جوانی کــه با جعــل عنوان 
»پســتچی« اقدام به تجاوز بــه 40زن و دختر 
جوان کرد و حکم اعدامش در دیوانعالی کشــور 
نقض شد، در شــعبه 28 دادگاه انقالب محاکمه 
و دوباره به اعدام محکوم شــد.پرونده موسوم به 
پستچی متجاوز، در تیرماه  ســال 91 با شکایت 
تعدادی از زنان و دخترانی که مــورد آزار و اذیت 
جنسی و سرقت اموال واقع شــده بودند، مطرح 
شد و نهایتا پس از بررسی های پلیسی، متهم در 
یکی از روستاهای شهرستان صومعه سرای استان 
گیالن دستگیر شد. پس از انتشار تصویر متهم در 
رسانه ها، تعداد شکات این متهم به 40نفر رسید. 
نهایتا بعد از انجام بازجویی ها، پرونده در دادسرای 
ناحیه 21 بررســی شــد و متهم به هر 40فقره 
تجاوز اقرار کرد. رسیدگی به این پرونده به شعبه 
15دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی محول 
شد و نهایتا پس از تشکیل چندین جلسه، دادگاه 
متهم را مفسد فی االرض تشخیص داد و به اعدام 
در مألعام محکوم کرد. پرونده با اعتراض متهم به 
دیوانعالی کشور ارسال شد و شعبه دیوان نیز پس از 
بررسی، حکم صادره را نقض کرد. شعبه 28دادگاه 
انقالب به عنوان شعبه هم عرض، دوباره به اتهامات 
متهم این پرونده رسیدگی کرد و براساس قراین و 
شواهد موجود، متهم را مفسد فی االرض شناخت 
و به اعدام محکوم کرد. این حکم نیز قابل اعتراض 

در دیوانعالی کشور است.
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اتوبوس مسافربری با 37 مسافر در جاده جاجرود سقوط کرد و 11 کشته و 27 مجروح برجای گذاشت

وحشت در دره مرگ
 مصدومان جزییات این سانحه را در گفت وگو با »شهروند« روایت کردند
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