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رفت وآمد دخترعمه و دختردایی دردسرســاز شــد. وقتی 
دختر جوان به خانه عمه اش می رفت تا با دخترعمه اش به 
گردش و تفریح برود، هرگــز تصورش را هم نمی کرد که قربانی 
حمله مرگبار عمه اش شود. زن میانسال که از دور دورهای 
دختر و برادرزاده اش خســته شــده بــود، تصمیــم عجیب و 
کی گرفت. او با چاقو و فندک برادرزاده اش را راهی  وحشــتنا
بیمارســتان کــرد. این دختر جــوان صبح دیــروز روی تخت 

بیمارستان جان خود را از دست داد. 
ماجرا به چند روز پیش برمی گــردد. روزی که دختر جوان 
قصــد داشــت بــا دختردایــی اش به گــردش بــرود. مــادرش 
سعی کرد مانع او شود، اما این دختر به حرف مادرش گوش 
نکــرد. دعوای مــادر و دختــر باال گرفــت تا اینکــه دختردایی 
به خانــه آنها آمد. از همین جا ســناریوی یــک جنایت کلید 
خــورد. دختــر جوان بــا عمــه اش درگیــر شــد. زن میانســال 
نیز چاقو به دســت شــد. او با چاقــو بــرادرزاده اش را مجروح 
کتفا نکــرد و بــا فندک نیــز موهای  کــرد. باز هــم بــه ایــن کار ا

برادرزاده اش را آتش زد. 

درگیری مرگبار
در همیــن لحظه صــدای فریادهای دختر ایــن زن از یکی 
از خانه های بوستان یکم در شهرک شــهید باقری به گوش 
رســید. همســایه ها جمع شــدند و این دختر با فریــاد از آنها 
کمــک خواســت. وقتــی مردم بــه خانــه آنهــا رفتنــد بــا پیکر 
نیمه جــان یک دختر جوان روبه رو شــدند. او غرق در خون 
بــود و زنی میانســال نیز بــا چاقو باالی ســر او بــود. بالفاصله 
موضوع به اطــالع پلیس و اورژانس رســید. دختــر جوان به 

بیمارســتان منتقــل شــد.  همچنیــن دختــر دیگــری کــه در 
محل حادثه حضور داشــت، در حالیکه به شــدت ترســیده 
بود به مأموران پلیــس گفت: »مادرم بــا دختردایی ام درگیر 
شــدند. مــن و دختردایــی ام می خواســتیم از خانــه بیــرون 
برویم که مــادرم مانع ما شــد. اجازه نمــی داد از خانه بیرون 
بــروم. کمــی بــا هم جــر و بحــث کردیــم، امــا این جــر و بحث 
بــه درگیــری و دعــوا کشــیده شــد تــا جاییکــه مــادرم از روی 
عصبانیــت با چاقو به دختردایی ام ضربــه ای زد. من هم که 

ترسیده بودم از مردم کمک خواستم.«

دخترم و برادرزاده ام به حرف هایم گوش نمی دادند
آغــاز شــد. ولــی  ایــن دختــر  بــرای نجــات جــان  تــالش 
تالش هــا نتیجه نداد. دختــر جوان صبح دیــروز روی تخت 
بیمارســتان جــان باخــت. عمه 58 ســاله نیــز به جــرم قتل 
تحــت بازجویی قــرار گرفت. او جزئیــات این ماجــرا را اینطور 
روایت کــرد: »بــرادرزاده 37 ســاله ام هیچ حد و مــرزی برای 
خــودش قائــل نبــود. او رفتارهــای مناســبی نداشــت. مــن 
هم دوســت نداشــتم که با دخترم بیرون بروند. دخترم 32 
ســاله اســت. هر بــار کــه می خواســت بــا بــرادرزاده ام بیرون 
برود از او می خواســتم کــه دیگر این کار را نکنــد. ولی او اصال 
بــه حرف هایم گــوش نمی کرد. بــرادرزاده ام تقریبا هــر روز به 
خانه مــا می آمد و دختــرم را برای گــردش به بیــرون می برد. 
با حرف هایش کاری کــرده بود که دخترم مرتــب با من دعوا 
می کرد و اصال حاضر نمی شد به حرف هایم گوش دهد. من 
همیشــه با این رفتارهای برادرزاده ام مشکل داشتم. حتی 
چندبار بــه او گفتــم دور دخترم را خط بکشــد امــا فایده ای 

نداشت.«

قصد کشتن نداشتم
ایــن زن دربــاره روز حادثــه به پلیــس گفــت: »آن روز طبق 
معمول بــرادرزاده ام بــه خانه من آمــد. قبل از اینکــه بیاید، 
کــه دیگــر بــا او  کــردم  بــا دختــرم صحبــت و از او خواهــش 
بیــرون نــرود، امــا دخترم بــا من درگیــر شــد و گفت کــه دیگر 
از اعتراض هــای مــن خســته شــده اســت. خیلــی عصبانــی 
شــدم. برای همیــن وقتی بــرادرزاده ام آمد، از او خواســتم از 
دخترم فاصلــه بگیــرد. دیگر دختــرم را نمی دیــدم. مرتب با 
دختردایی اش بیرون بــود. وقتی اعتراض کــردم، آنها با من 
درگیــر شــدند. مــن هــم در حالیکه دیگــر کنترلــی بــر رفتارم 
نداشتم، چاقو را برداشتم. برادرزاده ام عصبانیت مرا بیشتر 
کرده بود. مرتب با حرف هایش مرا تحریک می کرد. می گفت 
بــا دختــرت بیــرون مــی روم و تــو هــم هیــچ کاری نمی توانی 
از روی عصبانیــت ضربــه ای  بــرای همیــن  انجــام دهــی. 
بــه شــکمش زدم. بــا اینکــه چاقو خــورده بــود باز هــم من را 
کت شــو وگرنه تــو را آتش  تهدیــد کرد. ایــن بار به او گفتم ســا
می زنــم. با این حــال گفــت نمی توانی کاری کنــی. من هم با 
فنــدک موهایش را آتش زدم که همســایه ها ســر رســیدند و 
او را بــه بیرون خانــه بردند. بــاور کنید خیلــی عصبانی بودم 
و بــرادرزاده ام هــم مــرا تحریک کــرد وگرنــه قصد کشــتن او را 

نداشتم.«
با اعترافات این زن، او با قرار قانونی روانه بازداشتگاه شد. 
به دستور بازپرس، تحقیقات در خصوص این پرونده برای 

روشن شدن زوایای پنهان آن، همچنان ادامه دارد. 

پدرکشی در کرمان
شهروند|پســری  که پدر خود را به قتل رســانده بود، دستگیر 
شــد. در پــی وقــوع یــک قتــل در ســطح شــهر کرمــان مأمــوران 
کالنتــری 1۹ ایــن فرماندهی بالفاصلــه در صحنه حضــور یافتند 

و مشاهده کردند فردی حدودا 54 ساله به قتل رسیده است.
کیپ ویــژه و انجام تحقیقات گســترده و  بالفاصله با تشــکیل ا
تخصصی توســط مأموران کالنتری 1۹ ســرنخ هایی بدســت آمد 
کــه در نهایت بــا توجه به شــواهد، مســتندات و هوشــیاری آنها 
مشخص شد فرد مقتول توسط فرزندش به قتل رسیده است.

مأموران کالنتری 1۹ با توجه به حساســیت موضوع رســیدگی 
به آن را به صورت ویژه در دســتور کار قرار دادند و در کمتر از 24 

ساعت متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

عامل تیراندازی در هامون به دام افتاد
کــه بــا تیرانــدازی بــه ســمت خودرو هــای  شــهروند|متهمی 
عبــوری در محــور هامــون بــه زاهــدان موجــب رعب و وحشــت 

شهروندان شده بود، به دام افتاد.
به دنبــال وقــوع یــک تیرانــدازی بــه خودرو هــای عبــوری در 
محور هامون-زاهدان که منجر به ایجاد ناامنی و ایجاد رعب و 
وحشت شهروندان شده بود بررســی موضوع به صورت ویژه در 
گاهی شهرســتان  دســتور کار مأموران پلیس  امنیت عمومی و آ
قــرار گرفــت. بــا حضــور مأمــوران در محــل و انجــام تحقیقــات 
میدانی گســترده، عامــل تیراندازی شناســایی و متهــم در یکی 
از محالت این شهرســتان دســتگیر شــد. در تحقیقات به عمل 
آمــده از متهــم مشــخص شــد او از افــراد ســابقه دار اســت کــه با 

هدف ایجاد ناامنی در منطقه اقدام به تیراندازی کرده است.

سرقت از خط لوله پاالیشگاه در کهریزک 
شــهروند| 5 ســارق به جرم ســرقت از لوله های انتقــال بنزین 
و گازوییــل پاالیشــگاه تهــران در کهریــزک شناســایی و دســتگیر 
شــدند. ســارقان شناســایی شــده بــا اجــاره انبارهــای نزدیــک 
خطوط انتقــال بنزین و گازوییل اقدام به حفر تونل و ســرقت از 
لوله های انتقال می کردند. بر اســاس بررسی های صورت گرفته 
ســارقان پس از حفر تونل و رســیدن به لوله هــای انتقال بنزین 
و گازوییــل اقــدام بــه ســوراخ کردن و ســرقت کــرده بودنــد. این 
افراد با اســتناد به گزارش هــای مردمی و رصد اطالعاتی توســط 
نیروهــای انتظامــی بازداشــت شــده و تحقیقــات بــرای روشــن 
شدن ابعاد مختلف این ســرقت و شناسایی سایر عوامل آن در 

دست بررسی است.

پایان کار باند 20 ساله ها
شــهروند|یک باند ســرقت مســلحانه در کرمان  منهدم شــد. از 
ایــن باند ســه نفره ســالح جنگی و خودروی ســرقتی کشــف شــد. 
سارقان دستگیر شده 3 سرقت مسلحانه در کارنامه خود داشتند 
که در یکی از ســرقت ها با شــلیک تیــر به پــای صاحب خــودرو او را 
مصدوم کــرده بودنــد. در پی وقوع چندین ســرقت مســلحانه در 
کرمــان و بــا اقدامات فنــی و اشــراف اطالعاتی مأمــوران پلیس این 
شهرســتان، باند ســه نفره ســرقت مســلحانه دســتگیر و تعدادی 
ســالح جنگی از آنها کشف شــد. متهمان این پرونده در بازه سنی 
بین 20 تا 30 سال قرار دارند.  اعضای این باند در مجموع سه مورد 
سرقت مسلحانه داشته اند که دو مورد مربوط به سرقت پول و یک 

مورد نیز مربوط به سرقت خودرو بوده است.

کی  شاه دزد نخبه  17 ساله ارا
ک دســتگیر شد که مانند  شــهروند| کالهبردار نخبه ای در ارا

شاه دزد از کالهبرداران اینترنتی سرقت می کرد.
در یک پرونده مشخص شد محکوم پرونده یک نخبه است. او 
غ التحصیل مدرسه تیزهوشان بود و ضریب هوشی باالیی هم  فار
دارد.  متهم با شــیوه هایی در راســتای ایجاد درگاه های اینترنتی 
اقدام به کالهبرداری می کرد. نکته مهم پرونده اینجا بود که این 
فرد بیشــتر از کســانی که به دنبــال کالهبــرداری از مــردم از طریق 
اینترنتی بودند اقدام به کالهبرداری کرده بود که به همین دلیل 
آمــار دقیقــی از تعــداد ســرقت ها و کالهبرداری هــای اینترنتی که 
انجام داده در دســت نیســت. این کالهبردار نخبه 17 سال دارد 
کــه در آخرین ســرقت خــود 12 هــزار دالر برداشــت کرده اســت. او 
از ســوی پلیــس فتای اســتان مرکــزی شناســایی و در نهایت هم 

ضمن دستگیری، حساب های شخصی او نیز بسته شد.

گزارش »شهروند« از پرونده زن میانسالی که برادرزاده اش را کشت و به آتش کشید

ماجرای چاقوکشی مرگبار عمه خانم

ســاله   2 کــودک  بــدن  اعضــای  شــهروند| 
خرم آبــادی که بر اثر مــرگ مغزی جان خــود را از 

دست داده بود، اهدا شد.   
آدرینــا فرهــادی، کــودک دو ســاله خرم آبادی 
به دلیــل پارگی عروق مغــزی و خونریــزی داخل 
جمجمه دچــار مــرگ مغــزی شــد و بــه 8 بیمار 

جان دوباره بخشید.
پــس ار تاییــد نهایی مــرگ مغزی ایــن کودک 
2 ســاله و رضایــت خانــواده اش بــدن او جهــت 
اهــدای عضــو بــه بیمارســتان ســینای تهــران 

محــروم  منطقــه  روســتاهای  شــد.  منتقــل 
»ســیالب و کلوار« کهگیلویه وبویراحمد از نبود 

کز بهداشتی و درمانی رنج می برند. مرا
آدرینای 2 ساله با نجات دادن جان 8 نفر برگ 
کاری مردمان  زریــن دیگــری در ایثارگــری و فــدا

استان لرستان رقم زد.
گاهی مردم نسبت به مرگ  با افزایش ســطح آ
مغزی و اهــدای عضــو می توانیم شــاهد نجات 
جان چندین بیمار توسط این کار خداپسندانه 

باشیم.

 مرگ تلخ آدرینا کوچولوی 2 ساله
 8 نفر را زنده کرد 

 دستگیری کالهبردار 
فروش اینترنتی برنج در بوشهر

شــهروند| مــرد تبهــکاری بــا تبلیــغ و درج 
گهی دروغیــن فروش برنج در ســایت دیوار  آ

از شهروندان کالهبرداری می کرد.
در بررســی مقدماتی مشــخص شــد فردی 
گهــی فــروش برنــج خارجــی در  بــا انتشــار آ
ســایت دیوار بــا قیمت پاییــن و معرفی خود 
بنــادر  از  برنــج  واردکننــده  تاجــر  به عنــوان 
را  توجهــی  قابــل  مبالــغ   ، همجــوار اســتان 
در قالــب بیعانــه از مالباختگانــی از سراســر 
کشــور دریافــت و بــه همیــن شــیوه از آنــان 

کالهبرداری کرده بود.
 ایــن فــرد بــرای پوشــاندن ردپــای خــود، 
تهــران  اســتان  قســمت  در  را  فعالیتــش 
از  و  بــود  کــرده  اجرایــی  و  طراحــی  ســایت 
مــدارک هویتی جعلــی اســتفاده می کــرد.  با 
تــالش و اقــدام ویــژه کارشناســان ســایبری 
پلیــس فتــای اســتان و پــس از هماهنگــی با 
مقــام قضائــی، متهــم هنــگام تبدیــل وجوه 
بــه  خــود  کالهبــرداری  از  آمــده  به دســت 
تجهیــزات الکترونیک در یکــی از محله های 
، دســتگیر و به همــراه  جنوبــی شــهر بوشــهر
تجهیزات هوشمند همراه خود به پلیس فتا 

منتقــل شــد. متهم با مشــاهده مســتندات 
و ادلــه گــردآوری شــده، بــه جرایــم ارتکابی و 
کالهبــرداری از مــردم بــه مبلــغ بیــش از یک 
میلیــارد ریــال اعتــراف و اعــالم کــرد از دوماه 
پیش اقدام های مجرمانه خــود را آغاز کرده 
و بــرای اینکــه شناســایی نشــود، قربانیــان 
خود را از استان های دیگر انتخاب می کرده 
و بــا متقاضیــان بوشــهری خریــد برنــج بــه 

بهانه های مختلف توافق نمی کرده است.
پلیــس بــه کاربــران فضــای مجــازی توصیه 
کرد کــه هنــگام خرید هــای اینترنتــی و قبل از 
دیــدن و دریافت کاال و خدمات مــورد توافق، 
از پرداخــت هرگونــه وجوهــی در قالب بیعانه 
یــا پیش پرداخــت خــودداری کننــد و فریــب 
کننده فروشــندگان اینترنتی را  تبلیغــات اغوا
گاهی بخشــی و پیشــگیری از وقوع  نخورند.  آ
اولویت هــای  از  جرائــم در فضــای مجــازی 
برنامــه  و  محتــوا  هرگونــه  فتاســت.  پلیــس 
 مشکوک را از طریق درگاه پلیس فتا به نشانی
مرکــز  لینــک   www.Cyberpolice.ir  
فوریت هــای ســایبری با پلیــس فتــا در میان 

بگذارند.


